
 
 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 

 
 
 
 
 
 

ANNAMARIA DA SILVA ARAUJO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Violência contra a mulher: expressões da opressão às mulheres sob a égide do 

capitalismo e do patriarcado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NATAL/RN 

2013 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catalogação da Publicação na Fonte. 

UFRN / Biblioteca Setorial do CCSA 

 

Araújo, Annamaria da Silva. 
 

Violência contra mulher: expressões da opressão às mulheres sob a égide do 
capitalismo e do patriarcado / Annamaria da Silva Araújo. - Natal, RN, 2013. 
 

195 f. 
 

Orientadora: Profa. Dra. Rita de Lourdes de Lima. 
 

Dissertação (Mestrado em Serviço Social) - Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte. Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Programa de Pós-graduação em Serviço 
Social. 

1. Violência contra mulher - Dissertação. 2. Políticas sociais - Violência contra mulher 
- Dissertação. 3. Feminismo - Dissertação. 4. Educação – Dissertação. I. Lima, Rita de 
Lourdes de. II. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. III. Título. 

RN/BS/CCSA CDU 364.632-055.2 



 
 

 

 
 

Observação 
1

 

                                                           
1
 Na ocasião da defesa houve a sugestão de alteração do título da dissertação, que passou de 

“’EU NÃO TENHJO APOIO DE NADA’: as dificuldades das mulheres no acesso à ‘rede’ de 
enfrentamento a violência contra a mulher” para “Violência contra a mulher: expressões da 
opressão às mulheres sob a égide do capitalismo e do patriarcado”. 
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RESUMO 
 
 

 
Esta dissertação é o resultado de um processo de pesquisa que buscou, a 
partir das falas das mulheres em situação de violência, analisar as dificuldades 
delas para acessar a “rede” de atendimento à mulher em situação de violência 
no município de Natal/RN. Para tanto, buscamos realizar uma análise crítica, 
através da perspectiva de totalidade, sobre a processualidade ontológica do 
“ser mulher” e do “ser homem”, articulando as determinações das dimensões 
subjetiva e objetiva na vida das mulheres, na atual conjuntura. Dessa forma, 
refletimos, também, sobre o sistema de opressão às mulheres através do 
capitalismo/patriarcado, articulado a outras determinações da realidade 
concreta, como: raça/etnia, a orientação sexual, a geração e a territorialidade. 
Em decorrência da opressão às mulheres em todas as dimensões da vida 
social, o movimento feminista levou ao âmbito público as reivindicações contra 
as opressões às mulheres e luta por Políticas Sociais Públicas que visem às 
particularidades das mulheres, entre estas, as políticas sociais de 
enfrentamento à violência contra a mulher. As falas das mulheres entrevistadas 
mostram o aspecto contraditório do trabalho na vida das mulheres. Por um 
lado, pode tornar-se meio para a independência financeira (com possibilidade 
de saída do meio violento). Por outro, pode tornar-se “motivo” de justificativa 
para o exercício da violência contra as mulheres, por parte de seus 
companheiros ou ex-companheiros. Mostram ainda que, apesar dos avanços 
legais, não há a implementação efetiva das políticas voltadas às mulheres. Isso 
se dá em decorrência do capitalismo/patriarcado e do contexto neoliberal de 
gerenciamento do grande capital. Sendo assim, o movimento feminista, assim 
como o movimento social da classe trabalhadora, deve buscar a emancipação 
das mulheres, através da luta pelo fim de todas as formas de opressão, 
exploração e dominação entre os seres humanos. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Violência contra a mulher. Gênero. Políticas de 

enfrentamento à violência contra a mulher. 



ABSTRACT 
 
 

 
This dissertation is the result of a research process that sought , from the 
speech of women in situations of violence , examine the difficulties  these 
women to access the "network " of assistance to women victims of violence in 
the city of Natal/RN . Therefore , we made a critical analysis from the 
perspective of totality on the processual ontological " being a woman " and " be 
a man " , articulating the determinations of the subjective and objective 
dimensions in the lives of women at this juncture . Thus , also reflecting on the 
system of oppression of women through Capitalism / Patriarchate , articulated 
with other determinations of reality , as race / ethnicity , sexual orientation , 
generation and territoriality . Because of the oppression of women in all aspects 
of social life , the feminist movement led to the public domain claims against the 
oppressions of women and fight for Public Social Policies that aim to the 
particularities of women , among them, the social policies of coping violence 
against women . The speeches of the women interviewed show  the 
contradictory aspect of work in women's lives . On the one hand , can become  
a means to financial independence ( with the possibility of exit from violent 
means). On the other , it can become "cause " of justification for the exercise of 
violence against women by their partners or former partners . Also show that 
despite legal advances , there is no effective implementation of policies aimed 
at women . This occurs as a result of capitalism / patriarchy and the context of 
neoliberal management of big capital . Thus , the feminist movement , as well  
as the social movement of the working class , must seek the empowerment of 
women through the struggle to end all forms of oppression , exploitation and 
domination among humans . 

 

 
KEYWORDS : Violence against women . Genre. Policies addressing violence 
against women . 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 
 
 
 

Esta pesquisa é justificada, primeiramente, pelos altos índices de violência 

contra a mulher na realidade concreta, como mostra o Balanço Semestral do 

Ligue 180 (canal de denúncias de violência contra a mulher), que, no primeiro 

semestre de 2012, registrou 388.953 atendimentos, o que representa uma 

média de 2.150 registros, por dia, de violência contra a mulher em todo o  

Brasil. No estado do Rio Grande do Norte (RN), foram registrados mais de 

2.354 (dois mil, trezentos e cinquenta e quatro) Boletins de Ocorrência nas 

Delegacias Especializadas de Atendimento a Mulher (DEAM) e 28 femicídios, 

de janeiro a agosto de 2013 (G1, 2013). 

Recentemente, foi publicada a pesquisa Mapa da Violência 2012: 

Homicídio de Mulheres no Brasil, de autoria de Julio Jacobo Waiselfisz, 

trazendo uma série de dados relativos ao femicídio. A referente  pesquisa 

mostra que, no período de 1980 a 2010, há números crescentes – com 

pequenas oscilações – que chegam ao total de 92.100 (noventa e dois mil e 

cem) casos. No ano de 2010, ocorreram, no Brasil, 4.465 (quatro mil, 

quatrocentos e sessenta e cinco) femicídios, sendo o Rio Grande do Norte o 

17° (décimo sétimo) colocado, ocorrendo 71 (setenta e um) casos no Estado, 

dos quais 27 (vinte e sete) foram praticados na cidade de Natal. Destacamos, 

também, a cidade de Mossoró, que entre os anos de 2008, 2009 e 2010, foram 

registrados 31 (trinta e um) casos, estando no 61° (sexagésimo primeiro) lugar 

das cidades que mais praticaram femicídio contra as mulheres no Brasil. Vale 

ressaltar que, para construir este ranking classificatório, leva-se em 

consideração a quantidade de habitantes em relação aos casos de femicídio 

que foram registrados. 

Ao ser analisada a faixa etária das mulheres que foram assassinadas, 

destacamos a faixa etária entre 15 e 49 anos, com maior expressividade entre 

os 20 anos aos 29, o que demonstra que as mulheres perdem suas vidas ainda 

muito  jovens.  Através  destes  dados,  podemos  visualizar  como  a  violência 
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contra a mulher é um fato que ocorre na sociedade brasileira, de forma 

bastante intensa, expressando o quanto está presente à dominação/exploração 

na vida das mulheres, que tem como expressão mais desumanizada a 

supressão da vida. 

No tocante à violência física contra a mulher (WAISELFISZ, 2012), a 

residência se destacou como local de maior ocorrência, representando 71,08% 

(setenta e um vírgula oito por cento). Isso evidencia, portanto, que o ambiente 

doméstico é o lugar onde o homem impõe, da forma mais brutal, a dominação 

às mulheres, sendo o lócus privilegiado de afirmação e desenvolvimento do 

patriarcado. 

Ao analisar a relação da vítima com o agressor, a referente pesquisa 

mostra que, com as mulheres entre 1 e 19 anos, são os pais (pai e mãe) os 

principais agressores, revelando, também que, a partir dos 15 anos, os 

companheiros ou ex-companheiros passam a ser os agressores. Dessa forma, 

fica visível que a mulher é dominada/oprimida, seja pelos pais - em  uma 

relação de desigualdade que se alicerça no adultocentrismo (o adulto como 

centro do poder), seja pelos companheiros ou ex-companheiros – no 

Patriarcado – que vai se expressar, a partir de 15 anos, no interior de uma 

relação de laços afetivos de dominação, decorrente do sistema de opressão 

(capitalismo/patriarcado). 

E importante frisar o sub-registro e as limitações desta pesquisa, no que 

se refere à fonte de dados (o Sistema Único de Saúde - SUS), pois não são 

todas as mulheres que, quando agredidas, recorrem ao atendimento de saúde 

no SUS e porque milhares de mulheres continuam a ser violentadas e ainda 

não conseguem romper com o silêncio para denunciar a violência sofrida. Além 

disso, os dados não abrangem as relações homoafetivas, pois não apresentam 

dados (sequer como tópico) sobre as mulheres que são agredidas por suas 

companheiras. 

O Balanço Semestral do disque 180 (BRASIL, 2012), referente ao 

primeiro semestre de 2012, mostra que o Rio Grande do Norte (RN) é o 11° 

(décimo primeiro) colocado no ranking de ligações por Estado. No total de 

388.953 atendimentos pelo Ligue 180, mais de 50 % (cinquenta por cento) 
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relataram risco de morte e 56,65 % (cinquenta e seis vírgula sessenta e cinco 

por cento) disseram que foram vítimas de violência física. 

Vale ressaltar que a violência contra a mulher não pode ser 

compreendida apenas como imposição da subordinação da mulher ao homem, 

mas a violência deve ser entendida também como um produto desta sociedade 

desigual que explora o homem e a mulher e que intensifica, de forma diversa, 

as dimensões da identidade dos sujeitos sociais, como forma de apropriar-se 

dessa “desigualdade” para obter uma exploração/expropriação mais aguda. 

A violência contra a mulher constitui e é constituinte dessa sociedade 

desumanizante e desumanizada. Com isso, buscamos ressaltar que a 

igualdade de gênero é de suma importância para o fim da 

subordinação/exploração da mulher na sociedade, mas não a consideramos 

suficiente, pois, ao analisarmos esta sociabilidade, constata-se que ela tem 

como fundamento a desigualdade de classe. Trona-se radicalmente necessária 

a sua supressão, para que seja possível uma igualdade plena entre os sujeitos 

sociais, pois é somente em uma sociedade igualitária que será possível uma 

igualdade plena entre os indivíduos em sua diversidade. 

Como seres sociais, condicionados, social e historicamente, nosso 

tornar-se mulher foi permeado por muitos questionamentos sobre a condição 

social da mulher e do homem nesta sociabilidade. Desde nossa infância, 

questionamo-nos sobre as diferenças com que as meninas e os meninos são 

educados/castrados, sendo as meninas obrigadas a permanecerem no 

ambiente privado, ora sendo responsabilizadas por alguns afazeres 

domésticos, ora incentivadas a brincar/cuidar das bonequinhas. Já os meninos 

são incentivados ao ambiente público e a participarem de brincadeiras com 

marcas de agressividade. Além disto, a referência paterna representa a figura 

da autoridade máxima, e a materna, de aleitamento e carinho, demostrando 

que, desde a infância, a imposição do Patriarcado é contundente  na  

construção do local social, ao qual se espera que mulheres e homens se 

adequem no conjunto das relações sociais. 

Contudo, é fundamental frisar que há mudanças nesse “padrão” de 

disseminação    do    Patriarcado    na    contemporaneidade,     em     algumas 
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sociabilidades há avanço e, em outras, permanência ou recuo. Os avanços 

são, principalmente, em decorrência das conquistas do movimento feminista, 

das novas formas de arranjos familiares que são desenvolvidos no contexto 

atual e do “lugar social da mulher” estar passando por um processo de 

mudança social. Já a conservação e a intensificação do Patriarcado se dá 

através, principalmente, das instituições conservadoras que disseminam o 

Patriarcado com novas e velhas formas de manifestação. Mais adiante, iremos 

trazer algumas exemplificações. 

Ao ingressarmos no curso de Serviço Social, da Universidade Federal  

do Rio Grande do Norte (UFRN), no ano de 2007, obtivemos o acesso às 

discussões acadêmicas que estavam sendo desenvolvidas em torno da 

questão de gênero, com destaque para a disciplina Gênero e Serviço Social e 

Pesquisa e Serviço Social I e II, pois nestas disciplinas desenvolvemos 

propostas de pesquisa sobre questões relacionadas às discussões de gênero. 

Além da participação em diversos eventos com a discussão da temática de 

gênero, em especial a violência contra a mulher. Destacamos a Semana de 

Ciência, Tecnologia e Cultura (CIENTEC) da UFRN, do ano de 2007, na qual 

apresentamos um pôster sobre a Violência contra a Mulher na cidade de 

Natal/RN, e os Encontros Nacionais de Pesquisadores em Serviço Social (do 

ano de 2008, 2010 e 2012), momentos nos quais foi possível compartilhar 

nossas reflexões sobre a questão de gênero com estudantes e profissionais da 

categoria, receber contribuições fundamentais para o nosso amadurecimento 

na temática e possibilitar o conhecimento das diversas pesquisas que estavam 

sendo realizadas pela categoria na temática de gênero. 

Neste ínterim, no ano de 2008, ingressamos como bolsista  nas 

pesquisas sobre O papel das mulheres na construção da história do Serviço 

Social em Natal – que objetivava o estudo da participação da mulher no 

processo de construção da história do Serviço Social em Natal – e Um Resgate 

histórico-teórico-metodológico do Serviço Social em Natal-RN – cujas análises 

estão voltadas ao tripé: da teoria-metodologia-história do curso de Serviço 

Social da UFRN. Ambas estavam sob a coordenação da professora Rita de 

Lourdes de Lima. A inserção nestas pesquisas, as quais eram desenvolvidas 

em  concomitância,  possibilitou-nos  a  vivência  no  universo  da  pesquisa, as 
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dimensões teórico-metodológica e ético-política, além de possibilitar  espaços 

de discussões de textos, socialização de pesquisas e participação em eventos. 

Esses momentos se davam em decorrência dos encontros que envolviam os 

discentes de graduação, pós-graduação, profissionais e docentes,  nas 

reuniões do grupo de pesquisa Seguridade Social, Serviço Social e Relações 

de Gênero e nas reuniões realizadas para a pesquisa. Além da nossa 

participação no Grupo de Pesquisa Trabalho, Ética e Direitos (GEPTED), 

coordenado pela professora Silvana Mara. 

No ano de 2009, realizamos o Estágio Curricular Obrigatório, na 

Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM-zona Sul) na cidade de 

Natal/RN. Nosso estágio foi realizado especificamente no Setor de Serviço 

Social da referida delegacia especializada, onde fomos inseridas na dinâmica 

institucional de enfrentamento a violência contra a mulher, tendo contato, 

concretamente, com uma das expressões do sistema de opressão/exploração 

na vida das mulheres, manifestando-se nos contextos de violações  às 

mulheres nas suas diversas formas, das mais sutis às mais bárbaras, como o 

cerceamento da vida. 

O projeto de intervenção, proposto por nós, por ocasião do estágio, 

“Mulheres de flores e de aço”, inicialmente tinha como proposta a realização de 

oficinas junto às mulheres que estavam com a audiência agendada no Juizado 

Especial de Violência Doméstica e familiar. Porém, devido à ínfima quantidade 

de audiências agendadas para o segundo semestre de 2009, naquele 

momento, decidimos reformular nosso projeto de intervenção e realizar nossa 

intervenção junto às mulheres que estavam agendadas para audiências de 

mediação com o Serviço Social na DEAM. E importante frisar que percebemos 

uma enorme desproporção entre a abertura de Inquéritos Policiais realizados 

na DEAM-zona Sul (no segundo semestre de 2008 e no primeiro semestre de 

2009) e a quantidade de audiências que seriam realizadas no segundo 

semestre do ano de 2009. 

O estágio curricular foi um momento basilar para a nossa formação 

profissional, possibilitando a aproximação com a realidade concreta de 

violações às mulheres e o fazer profissional do assistente social na  segurança 
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pública, especificamente na área de gênero. Porém, nos inquietava o fato de 

que não existia o cargo de assistente social no quadro institucional de 

profissionais da segurança pública no RN. As assistentes sociais estavam em 

desvio de função. Diante desta questão, realizamos a monografia intitulada O 

trabalho do Serviço Social na delegacia especializada de atendimento à mulher 

(DEAM) – zona Sul: a afirmação de um espaço sócio ocupacional, pois 

identificamos a necessidade de discutir a questão da importância do fazer 

profissional do assistente social na DEAM e do reconhecimento pelo Estado 

deste espaço sócio ocupacional do assistente social. 

O ingresso no Programa de Pós-graduação em Serviço Social da UFRN, 

em 2010, possibilitou o aprofundamento teórico-metodológico, no que  

concerne ao amadurecimento teórico crítico, o que proporcionou aproximações 

sucessivas à realidade em direção ao concreto pensado, em especial, as 

discussões que foram realizadas nas disciplinas de Relações de Gênero e 

Serviço Social; Estado, Política Social e Direitos, e Ética, Direitos Humanos, 

Cultura e Diversidade. 

A participação na construção do grupo feminista de estudos e pesquisas 

E agora, Marias? foi de suma importância nas discussões de gênero, através 

do compartilhamento de experiências, leituras, discussões e vivências acerca 

das questões de gênero em articulação com todas as dimensões que 

perpassam os indivíduos, além de possibilitar o nosso reconhecimento 

enquanto feminista. 

Além dessas experiências/inserções, também somos parte da equipe 

profissional do Centro de Referência em Direitos Humanos (CRDH) da UFRN, 

desde 2011. O CRDH é um projeto de extensão, realizado em parceria com a 

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH), que tem 

como objetivo: atuar na articulação entre as políticas sociais e os movimentos 

sociais no combate aos contextos de violações de direitos humanos no estado 

do Rio Grande do Norte, seja através de sua sede fixa ou por meio do centro 

itinerante, através do qual a equipe realiza atividades nas comunidades. A 

atuação profissional no CRDH possibilitou-nos uma aproximação com os 

contextos   de   violações   aos   direitos   humanos   no   RN,   dentre os  quais 
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destacamos: discriminação em decorrência da orientação sexual; violência 

doméstica; violência institucional; violações aos dependentes químicos; 

violações com pessoas em situação de rua; intolerância religiosa, e violência 

contra o idoso, dentre outras. 

A inserção no núcleo Pagu do CDRH tem como principais linhas de 

atuação política a violência contra a mulher, a homofobia e a diversidade 

religiosa. Essa experiência nos possibilitou ter uma atuação efetiva na questão 

da violência contra a mulher, através da participação em atos públicos, 

audiências públicas, feitura de carta-denúncia ao Ministério Público do Rio 

Grande do Norte, eventos, atendimentos às mulheres e acompanhamentos dos 

casos, além das diversas atividades desenvolvidas pelo CRDH. 

Assim, este projeto de pesquisa é fruto de toda essa trajetória de 

aproximações sucessivas com a temática de gênero, especificadamente com 

as questões ligadas à violência contra a mulher. Diante das constantes 

transformações da realidade, a proposta inicial de pesquisa submetida ao 

Programa de Pós-graduação em Serviço Social (PPGSS), da UFRN, foi 

inviabilizada. 

Tínhamos inicialmente como objeto de estudo as contradições da 

audiência de mediação realizada no Setor de Serviço Social na DEAM-zona 

Sul. Contudo, após o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF) da 

constitucionalidade da Lei Maria da Penha (11.340/06) e da sua 

incondicionalidade (a ação penal independe da representação da vítima), na 

DEAM- zona Sul não foram mais realizadas as audiências de mediação. Além 

disso, o Setor de Serviço Social foi extinto da referida especializada, por 

questões de carência de profissionais em outros Departamentos, sendo estas 

remanejadas. 

Diante dos contextos de violações às mulheres, a vivência no estágio 

curricular na DEAM-zona Sul e a experiência profissional no CRDH 

contribuíram para que nós visualizássemos que havia uma série de serviços 

disponíveis para as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Porém, 

após a feitura do Boletim de Ocorrência (BO) não havia nenhum mecanismo, 

salvo raras exceções, que possibilitasse o acompanhamento das usuárias    na 
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“rede” de atendimento à mulher em situação de violência. Verificamos que não 

havia uma efetiva articulação da DEAM com os demais serviços da “rede”. As 

mulheres eram encaminhadas para os demais serviços, mas não se tinha um 

acompanhamento das usuárias, no sentido de saber se ocorreu ou não o 

atendimento no serviço para o qual as mulheres foram encaminhadas, ou se 

realmente havia serviços disponíveis para o atendimento, em toda a 

complexidade de cada caso. 

Essa questão era ressaltada entre os profissionais de Serviço Social e 

estagiárias da DEAM- zona Sul, além disso havia uma enorme discrepância 

entre a realização de Inquéritos Policiais (IPs) e a quantidade de audiências 

realizadas no Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar, decorrente 

dentre outras causas, da desistência da representação criminal por parte da 

vítima, diante do Juizado. Vale ressaltar que, ao propormos uma intervenção 

junto às mulheres (o já citado projeto de intervenção Mulheres de flores e de 

aço) que estavam com a audiência agendada, para o segundo semestre de 

2009, no Juizado de Violência Doméstica e Familiar, causou-nos estranheza o 

fato de que havia apenas 4 (quatro) mulheres com audiência marcada para o 

mês de agosto, na proporção de que na DEAM-zona  Sul  foram instaurados 

394 Inquéritos Policiais em 2008 e 558 em 2009 (Dados da DEAM- zona Sul). 

O exercício profissional no CRDH aguçou ainda mais a intenção de 

realizar esta pesquisa, que visou, a partir das falas das mulheres, identificar e 

analisar os rebatimentos da violência na vida das mulheres, articulando com as 

dimensões da família, do trabalho e da Política de Atendimento à Mulher em 

situação de violência. Diante de inúmeros contextos de violações em  que 

fomos chamadas a realizar nossa intervenção profissional, visualizamos o 

quanto a violência doméstica e familiar violam as mulheres, para além da 

violência o corpo, além de identificar a enorme necessidade de acesso aos 

serviços, para que tenham possibilidades concretas de superar os contextos de 

violações, nos quais estão inseridas. 

Esta pesquisa visou contribuir com os estudos que se desenvolvem na 

área de gênero, especialmente, no que diz respeito à condição da mulher na 

sociedade  capitalista/patriarcal,  à  violência  doméstica  e  familiar  contra     a 
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mulher e com as reflexões sobre as políticas sociais públicas, especificamente 

a “rede” de atendimento à mulher em situação de violência na cidade de 

Natal/RN. 

 
 
 

1.1 Aspectos metodológicos: do concreto ao concreto pensado 
 
 

 
Na compreensão de que teoria e metodologia formam uma unidade em 

todo o processo de pesquisa, os aspectos metodológicos estão imbricados no 

direcionamento teórico-político da pesquisa. Segundo Lenin (1965, p. 148 apud 

Minayo 2008, p.15) “o método é a alma da pesquisa”, pois é através do método 

que podemos trilhar o caminho para que no processo de pesquisa as  

categorias ontológicas possam ser elevadas ao nível da razão, através da 

dialética. 

Sendo assim, a metodologia não se resume a técnica, nela há 

simultaneamente o método, os instrumentos e a criatividade do pesquisador. 

“Ela inclui as concepções teóricas da abordagem, articulando-se com a teoria, 

com a realidade empírica e com os pensamentos sobre a realidade” (MINAYO 

2008, p. 15). A metodologia pode sofrer alterações no decurso do processo de 

pesquisa, uma vez que a realidade é um produto histórico e está em constante 

transformação. 

Para que possamos conhecer a problemática em questão, utilizamos a 

abordagem qualitativa. Segundo Minayo (2008, p. 21), a pesquisa qualitativa 

“[...] trabalha com o universo dos significados, dos motivos, as aspirações, das 

crenças, dos valores e das atitudes”. A dimensão qualitativa da pesquisa é 

essencial, pois nos possibilitou o levantamento de informações pertinentes às 

opiniões e sentimentos das mulheres que estão ou estiveram em situação de 

violência. Possibilita a análise para além do imediato através das mediações 

universais e singulares para que seja possível chegar à particularidade rica em 

determinantes objetivos e subjetivos do objeto de pesquisa em questão. Como 

técnica, usamos a entrevista não estruturada, que segundo Richardson, 
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Visa obter o que ele [o pesquisador] considera os aspectos 
mais relevantes de determinado problema: as suas descrições 
de uma situação em estudo. Por meio de uma conversação 
guiada, pretende-se obter informações detalhadas que possam 
ser utilizadas em uma análise qualitativa. (1999, p.208) 

 
 

 
A entrevista não estruturada foi utilizada como meio de as entrevistadas 

exporem, de forma mais livre, suas percepções sobre o problema a ser 

investigado, mas sendo guiadas de acordo com uma sequência lógica dos 

temas a serem investigados, com a utilização de um roteiro de perguntas e o 

apoio do gravador. A amostra que foi utilizada, no tocante à realização das 

entrevistas, foram 5 (cinco) mulheres que estão ou estiveram em situação de 

violência e que utilizaram os serviços de atendimento a mulher da cidade de 

Natal/RN. Duas utilizaram os serviços da Casa Abrigo Clara Camarão – Maria 

Sanclea e Maria Vanessa; duas, do Centro de Referência da Mulher (CRM) – 

Maria do Livramento e Maria Aniele, e uma do Centro de Referência 

Especializado em Assistência Social (CREAS Sul) – Maria Milena. Buscamos 

diversificar a amostra, quanto à geração, raça/etnia e territorialidade. 

A definição da mostra foi construída no momento da pesquisa de campo, 

quando a cidade de Natal estava passando pela mudança de governo, estando 

com todos os CREAS e CRAS fechados, o que dificultou o nosso acesso às 

mulheres. Porém, a Casa da Mulher (onde funciona o Centro de Referência da 

Mulher) estava funcionando de forma parcial. Sendo assim, procuramos a 

Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS), para que 

mediasse o nosso contato ao serviço de atendimento às mulheres em situação 

de violência. Dessa forma, foi informado o endereço da Casa da Mulher e o 

telefone da Casa Abrigo. Em articulação com a assistente social da Casa 

Mulher, conseguimos contato de 8 mulheres, porém conseguimos realizar a 

entrevista com 2 delas. Inicialmente, todas haviam se disponibilizado, mas, 

devido à questão do horário em decorrência do trabalho e de a Casa da Mulher 

não funcionar todos os dias, inviabilizou a feitura das demais entrevistas. Já a 

coordenadora da Casa Abrigo repassou dois contatos telefônicos, e ambas as 

mulheres participaram da  pesquisa. O  contato  com a  usuária do  CREAS  foi 
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possível, uma vez que o CRDH junto com CREAS estava acompanhando um 

caso de violência doméstica e familiar. 

O contato com as entrevistadas foi realizado, incialmente, via telefone 

celular e, posteriormente, através das entrevistas. Com Maria Milena a 

entrevista foi realizada na rua, no intervalo de seu trabalho. Com Maria  

Sanclea e Maria Vanessa foi realizada na própria residência. A entrevista com 

Maria Aniele foi feita na Casa da Mulher, onde seria realizada a de Maria do 

Livramento, porém, no dia da entrevista, a Casa da mulher estava sem 

funcionamento, sendo feita a entrevista dentro do carro. Foi um momento 

fundamental para a pesquisa, pois percebemos, de perto, o sentimento das 

mulheres. 

Esta pesquisa foi submetida à apreciação do Comitê de Ética do  

Hospital Universitário Onofre Lopes – HUOL/UFRN. Para tanto, utilizamos em 

todas as entrevistas o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e 

preservamos o anonimato das entrevistadas. Dessa forma, os nomes utilizados 

são todos compostos inicialmente pelo nome Maria, a fim de dar a dimensão  

de pertencimento à categoria mulheres e o conjunto das opressões que são 

efetivadas a esse segmento social. E o segundo nome – Sanclea, Vanessa, 

Livramento, Aniele e Milena – são nomes de mulheres potiguares que foram 

assassinadas pelo seu companheiro ou ex-companheiro, no ano de 2013. 

Uma abreve apresentação das mulheres: 

 
- Maria Sanclea: 32 anos, branca, heterossexual, identidade de gênero 

feminina (a identidade de gênero e raça/etnia foi uma autoafirmação das 

mulheres entrevistadas), católica, mãe de sete crianças, solteira, ensino 

fundamental completo, desempregada, renda familiar R$ 198,00 (Bolsa 

Família) mais R$ 50,00 por semana (“pensão”);teve seu primeiro 

relacionamento com 16 anos, e esteve em situação de violência quando 

criança (pai) e esteve aproximadamente 15 anos em situação de violência (ex- 

companheiro). 

- Maria Vanessa: 26 anos, branca, heterossexual, identidade de gênero 

masculina, evangélica, mãe de duas crianças, casada, ensino médio completo, 
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trabalha como autônoma, renda familiar R$ 2.000,00, mais o Bolsa Família; 

teve seu primeiro relacionamento com 16 anos e esteve em situação de 

violência aproximadamente por um ano (companheiro), coabitam. 

- Maria do Livramento: 68 anos, morena, heterossexual, identidade de 

gênero feminina, evangélica, mãe de 11 filhos(as), solteira, ensino fundamental 

incompleto, aposentada, renda familiar aproximadamente R$ 1200,00; teve seu 

primeiro relacionamento com 17 anos, está em situação de violência há 

aproximadamente 5 anos (ex-companheiro), coabitam. 

- Maria Aniele: 37 anos, morena, heterossexual, identidade de gênero 

feminina e masculina, não tem religião, mãe de três filhos(as), em processo de 

separação, ensino fundamental incompleto, desempregada, renda familiar 

apenas o Bolsa Família; teve seu primeiro relacionamento com 18 anos, esteve 

em situação de violência quando criança (pai) e está aproximadamente há 8 

anos em situação de violência (ex-companheiro), coabitam. 

- Maria Milena: 42 anos, parda, heterossexual, identidade de gênero feminina, 

católica, mãe de seis filhos(as), solteira, trabalha informalmente, renda familiar 

R$ 200,00 mais o Bolsa Família (R$ 134,00); está em situação de rua, esteve 

em situação de violência quando criança (pai) e esteve aproximadamente há  

18 anos em situação de violência (ex-companheiro). 

Para a realização da pesquisa, tivemos como referência a Resolução do 

Conselho Nacional de Saúde nº 196/1996, atualizada pela lei 322/2012, e o 

Código de Ética Profissional do/a Assistente Social, compreendendo que “os 

parâmetros éticos orientadores das decisões do Serviço Social em relação à 

pesquisa devem ser buscados no Código de Ética Profissional, especialmente 

em seus princípios fundamentais” (BARROCO, 2009, p. 110), como destaque 

para o primeiro princípio: “o reconhecimento da liberdade como valor ético 

central e das demandas políticas a ela inerentes – autonomia, emancipação e 

plena expansão dos indivíduos sociais” (CFESS, 2012, p. 23). 

Desse modo, prezamos pelo procedimento ético no decorrer de todo o 

processo de pesquisa, prestando os esclarecimentos necessários acerca da 

pesquisa para os sujeitos que participaram. 
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A partir das coletas, procedemos à categorização, que, segundo Gomes 

(2008, p.80) objetiva “ir além do descrito, [..] buscando as relações entre as 

partes”, através das mediações dos determinantes deste objeto na realidade 

em suas aproximações sucessivas. Esperamos, portanto, que tenhamos 

conseguido, a partir do concreto, ido nos aproximando do concreto pensado. 

Para que o concreto com que hoje nos deparamos se torne um concreto 

pensado, e que as categorias ontológicas da realidade social possam se tornar 

categorias reflexivas de análise teórica, indo do constante movimento da 

aparência à essência do objeto (NETTO, 2011), precisa-se partir de uma 

perspectiva de totalidade, compreendendo a realidade como contraditória e 

dialética, através das aproximações sucessivas ao objeto de investigação. 

Constatou-se a opressão e o sofrimento das mulheres, expressos em 

inúmeras falas que revelam o lado cruel do patriarcado/capitalismo na vida das 

mulheres, através da violência doméstica e familiar, perpetrada por seus 

companheiros ou ex-companheiros. Ressalta-se que nenhum dos agressores 

dessa pesquisa foi punido. 

Para apresentar o caminho reflexivo realizado por nós a partir dos dados 

coletados, a dissertação está estruturada através das seguintes análises: a 

processualidade ontológica do “ser homem” e do “ser mulher”, os 

determinantes objetivos e subjetivos da vida social; o mundo do trabalho, com 

ênfase na divisão sexual do trabalho e na inserção no trabalho das mulheres 

em situação de violência; a violência doméstica e familiar, trazendo dados da 

vivência das mulheres que participaram dessa pesquisa;  o  movimento 

feminista e seus, principais, marcos reivindicatórios, e, por fim, a Política 

Nacional de Enfrentamento a violência contra as mulheres. 
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Frida Kahlo. Moisés (1945). 
 
 
 
 
 

 

Somos partes do todo. 

Sendo a singularidade 

Que se universaliza, 

Em um único ser. 
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2. A CONSTRUÇÃO ONTOLOGICA DO “SER MULHER” E DO 

“SER HOMEM” NA SOCIEDADE DE CLASSES 

 
 
 
 

 
O desenvolvimento ontológico dos seres sociais processa a crescente 

complexificação das relações sociais em todas as dimensões da vida humana, 

materiais e subjetivas, que passou por um intenso processo de des-re- 

construção durante o devir histórico, nas mais diversas conjunturas e ações de 

sujeitos diversos. 

Nesse processo de intenso intercâmbio – entre os homens e entre as 

mulheres – e complexificação das relações econômicas, políticas, culturais e 

espirituais, foi desenvolvido o sistema ideológico e material patriarcal, que 

possibilitou a dominação do sexo masculino ao sexo feminino, com expressão 

principal no casamento monogâmico. 

As relações sociais mediadas pela alienação entre os sujeitos expressa 

relações sociais marcadas pela desumanização que, sob o capitalismo, irá se 

constituir em um sistema simbiótico de opressão as mulheres que relaciona a 

classe, o gênero e a raça/etnia. 

 
 
 

2.1 Algumas considerações ontológicas 
 
 

 
Para analisarmos a condição do “ser mulher” e do “ser homem” na 

contemporaneidade, faz-se fundamental a discussão ontológica da 

individualidade humana como elemento essencial do processo de constituição 

do ser social – enquanto sujeito mulher e homem – sendo o indivíduo, em sua 

essência, o conjunto das relações sociais, segundo Marx (MARX e ENGELS, 

2007). 

Os homens e as mulheres são singularidades do gênero humano e a 

complexificação  das  relações  sociais,  no  que  tange  à  objetividade  e       à 
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subjetividade, “faz surgir as bases ontológicas, das quais a singularidade do  

ser humano, ainda em muitos aspectos meramente natural, pode adquirir, aos 

poucos, caráter de individualidade (social, possível apenas na sociabilidade)” 

(LUCKÁCS, 2010,p.82). Sendo a individualidade algo próprio do sujeito social, 

tal processo se complexifica com a humanização do mundo em que vivemos. 

Dessa forma, o indivíduo social é constituído através da intensificação do 

intercâmbio entre os sujeitos e com a natureza, nas relações sociais. 

Os homens e as mulheres em sua individualidade – interação particular 

de cada sujeito com a generalidade humana – constituem e são constituídos 

pela sociabilidade em que vivem. Sendo assim, a individualidade da mulher ou 

do homem é construída na sociedade, pois é no meio social que os sujeitos 

realizam a práxis com rebatimento tanto nas condições objetivas quanto nas 

subjetivas que constituem sua individualidade, na particularidade de sua 

existência. Ressalte-se que a individualidade e a generalidade humana estão 

intrinsecamente articuladas e constituem polos de um mesmo processo: a 

reprodução social (LESSA, 2007, p. 109). 

É importante frisar que na totalidade social há uma intensa conexão 

entre a natureza inorgânica, a natureza orgânica2 e a sociedade, sendo esta 

última um produto do processo de humanização, a partir do pôr teleológico 

modificador da práxis humana. 

E na medida em que o ser humano, o qual em  sua 
sociabilidade supera sua mera existência biológica, jamais  
pode deixar de ter uma base do ser biológica e se reproduz 
biologicamente, também jamais pode romper sua ligação com  
a esfera inorgânica. Nesse duplo sentido, o ser humano jamais 
cessa de ser também ente natural. Mas de tal modo que o 
natural nele e em seu ambiente (socialmente) remodelado é 
cada vez mais fortemente dominado por determinações do ser 
social, enquanto as determinações biológicas podem ser 
apenas qualitativamente modificadas, mas nunca suprimidas  
de modo completo (LUKÁCS, 2010, p.79-80) 

 
 
 
 
 

 
2 A natureza conhece apenas procedimentos causais. Ver luckács (2010) e Lessa (2007). 
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Dessa forma, o ser social é parte constitutiva da natureza – orgânica e 

inorgânica – porém, a partir do desenvolvimento dos homens e das mulheres 

como seres sociais com a capacidade teleológica consciente – capacidade de 

projetar a finalidade da ação – ocorre o processo de complexificação da 

totalidade da sociedade e dos sujeitos sociais de forma irreversível, ao tornar 

as relações sociais cada vez mais complexas e abertas a infinitas 

possibilidades de transformação da sociedade e dos indivíduos. 

Neste sentido, o trabalho3 é a base fundante do ser social, pois é através 

deste que se inicia a interação do homem com a natureza e com os outros 

homens através da capacidade teleológica consciente humana, pondo 

finalidade as suas objetivações materiais. Segundo Marx e Engels (2007, p.94) 

“A consciência [Bewusstsein] não pode jamais ser outra coisa do que o ser 

consciente [Bewusste Sein], e o ser dos homens [e das mulheres] é o seu 

processo de vida real”. Sendo assim, a consciência humana  desenvolve-se 

com e através do trabalho e de outras formas de práxis humana, no processo 

de interação material dos homens nas relações sociais. Desse modo, o 

processo de humanização é mediado pela consciência humana (LESSA,  

2007). 

O intercâmbio entre os seres humanos é cada vez mais acentuado, uma 

vez que “a desantropomorfização é um momento de decisiva importância para 

a humanização do ser humano, para o recuo das barreiras naturais em seu 

processo social reprodutor como indivíduo e como gênero” (LUCKÁCS, 2010, 

p.61). Portanto, o ser humano é um sujeito ativo na realidade material em um 

processo de superação das determinações biológicas do seu ser, em um ser 

não-mais-mudo, não mais determinado por impulsos biológicos, mas um ser 

que tem a capacidade de transformação consciente da natureza, através da 

práxis, para o atendimento de necessidade biológicas e sociais. 

Nesse processo de complexificação social, as barreiras naturais – 

biologicamente determinadas – são progressivamente afastadas em um    salto 

 
3Netto e Braz (2007, p.43) destacam que as características constitutivas do trabalho são a 
atividade teleogicamente orientada, a tendência à universalização e a linguagem articulada. 
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ontológico através da ação dos sujeitos sociais, com o processo de 

humanização do mundo em que vivem. 

 
 
 

Toda a vida espiritual, introduzida no mundo apenas pelo ser 
social – que parecia um milagre inexplicável de Deus caso não 
fosse desenvolvida a partir da práxis –, com o lugar central da 
generalidade-não-mais-muda adquire a base que desencadeia 
no homem interações de tais tipos, que o colocam em 
condições de, e deste modo até mesmo o obrigam a, estender 
esse pensamento sobre o mundo para toda a amplitude do 
círculo objetivo e subjetivo do ser [Dasein], e a transformar  
seus resultados em componentes orgânicos de sua própria 
existência [Existenz] (LUKÁCS,2010, p.74) 

 
 

As ações concretas que os seres humanos irão tecer na materialidade 

terão como impulso a satisfação de necessidades sociais vitais, que irão das 

mais simples às mais complexas que envolvem as necessidades objetivas e 

subjetivas. As estratégias encontradas para suprir determinadas necessidades 

– através da práxis – poderão tornar-se um mecanismo fundamental para a 

reprodução humana, tornando-se orgânico ao desenvolvimento da 

humanidade. Desse modo, os “resultados” da complexificação crescente do ser 

social se incorporam na própria individualidade humana e se tornam parte dela, 

organicamente. Neste processo de complexificação do ser social as relações 

entre os seres humanos – entre os homens e entre as mulheres – também se 

complexificam, enriquecendo-se de novas determinações e significações, fruto 

do processo histórico. 

As relações sociais desenvolvidas entre os sujeitos – homem e homem, 

mulher e mulher e homem e mulher – é denominado, segundo Saffioti (2009), 

de relações de gênero. Ressaltamos que nas relações de gênero em si não há 

desigualdade social entre os sujeitos sociais do sexo masculino e feminino, 

mas, como estas ocorrem no terreno material, irão se constituir da forma como 

os homens e as mulheres desenvolveram sua interação social durante a 

história. Essas relações têm sua conexão direta com o desenvolvimento das 

formas produtivas de épocas determinadas. 
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A denominação de relações de gênero4 é decorrente da interação social 

de um indivíduo com outro, ou seja, uma conexão relacional entre os sujeitos 

sociais sexuados, e a nomenclatura gênero remete a uma identidade 

socialmente construída do “ser homem” e do “ser mulher”, do feminino e do 

masculino. Ressalte-se que o gênero não está deslocado do sexo, pois o corpo 

é parte constitutiva do indivíduo que constrói a sua identidade. Segundo Saffioti 

(2009,p.1), “o gênero é socialmente construído, desde que se considere o 

substrato material – O CORPO – sobre o qual a sociedade atua”. 

As relações de gênero, como todo processo social, não são estáticas e 

dependem do grau de desenvolvimento das forças produtivas e das relações 

sociais que foram construídas durante o devir histórico e humano, sofrendo 

rebatimentos sociais, políticos, econômicos, culturais e espirituais, que irão 

configurar as relações entre os sujeitos sociais. 

Sobre a divisão sexual do trabalho Lukács afirma que, 
 
 

 
Naturalmente, a divisão do trabalho inicial ainda é bastante 
natural, por exemplo entre homem e mulher. Mas também aqui 
já se vê que mesmo tal vínculo natural não pode ter o caráter 
absoluto, insuperavelmente biológico, do mundo animal. 
Biologicamente, um homem tem plenas condições de apanhar 
amoras ou cogumelos e, a partir das lendas da amazonas da 
Antiguidade até Joana d’Arc e as heroínas das guerras civis,  
há incontestáveis documentos mostrando que por razões 
sociais, não por sua incapacidade biológica, a mulher era 
excluída das ocupações masculinas dentro da divisão do 
trabalho. Incluindo esses casos extremos, toda divisão de 
trabalho é, desde logo, social, e o desenvolvimento das forças 
produtivas, e com ele o desenvolvimento da própria divisão do 
trabalho, a torna sempre dominantemente social (2010, p.90). 

 
 

Inicialmente, as determinações biológicas foram os principais 

determinantes para a configuração da divisão sexual do trabalho, uma vez que 

 
 

4 “No final da década de 1960, mais maciçamente no decênio seguinte, várias feministas, 
especialmente as conhecidas como radicais, prestaram grande serviço aos então chamados 
estudos sobre a mulher, utilizando o conceito de Patriarcado, suja significação raramente 
mantinha qualquer relação com o constructo mental weberiano” (SAFFIOTI, 2009, p. 2). 
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as determinações biológicas, como por exemplo, para as mulheres, o ciclo 

menstrual, a gravidez e a amamentação, que em alguns momentos limitava 

sua participação em alguns tipos de trabalho, como por exemplo, a caça, 

acarretou na divisão das tarefas entre os homens e as mulheres. Porém, é 

importante ressaltar que os determinantes biológicos, principalmente para as 

mulheres, são temporários, e que o trabalho desenvolvido pelas mulheres 

poderia, tranquilamente, ser desenvolvido pelos homens, porém, como a 

divisão do trabalho é social, essa fragmentação do trabalho entre os sexos fez 

com que, no processo de complexificação do trabalho, houvesse uma 

valorização e reconhecimento social da importância do trabalho realizado pelos 

homens e uma desvalorização do trabalho realizado pelas mulheres. Nesse 

sentido, as relações de gênero foram e são construídas na processualidade 

ontológica concreta, sofrendo implicações diretas da divisão sexual do  

trabalho. Este é o aspecto fundamental para que possamos verificar o tornar- 

se homem e o tornar-se mulher, buscando as raízes que designam o lugar 

social da mulher e do homem. 

Sem dúvidas, não foram as determinações biológicas – ou naturais –  

que fundamentaram a desigualdade social entre os homens e as mulheres. 

Essa desigualdade é originada das relações materiais de produção, com a 

divisão sexual do trabalho, constituindo-se como o elemento essencial para o 

surgimento do sistema Patriarcal5. Engels (2010) aponta como determinantes 

que contribuíram, sobremaneira, para o surgimento desse sistema, além da 

divisão sexual do trabalho, o surgimento do excedente econômico, do 

casamento monogâmico e da descendência pela linhagem paterna. 

 
 

 

5A O sistema Patriarcal tem a dominação na figura do homem, mais adiante iremos discutir  
essa questão. Com referência aos dados históricos, Lerner (apud SAFFIOTI, 2004), nos alerta  
a visualizarmos que o patriarcado tem sua plena implantação somente há 2.603-4 anos atrás, 
sendo considerada por esta autora uma ideologia/sistema de dominação recente se levamos 
em consideração que o surgimento da humanidade deu-se aproximadamente entre 250 mil a 
300 mil anos atrás. Na transição das sociedades igualitárias para as desiguais, no tocante ao 
gênero, foram dois os elementos determinantes: a produção do excedente econômico e a 
descoberta de que o homem era imprescindível para gerar a vida (JOHNSON apud SAFFIOTI, 
2004). Sendo assim, consideramos que seria precipitado afirmar que nunca na história da 
humanidade houve relações de gênero igualitárias, seja por falta de comprovações históricas 
e/ou por acreditarmos que as relações de gênero são dinâmicas no curso da história. 
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Em decorrência do desmoronamento do direito materno e da submissão 

da mulher ao homem “a mulher viu-se degradada, convertida em servidora, em 

escrava da luxúria do homem, em simples instrumento de procriação” 

(ENGELS, 2010, p. 77). Passa a ser um objeto do desejo masculino e 

dominada pelo homem no ambiente doméstico e público, sendo sua 

importância social reduzida à procriação da espécie, com uma justificativa 

biologizante das relações sociais. Ressalte-se que a subordinação da mulher é 

o resultado de um longo processo histórico-social, no qual os homens 

impuseram sua dominação. 

A monogamia não aparece na história, portanto absolutamente, 
como uma reconciliação entre o homem e a mulher e, menos 
ainda, como uma forma mais elevada de matrimônio. Ao 
contrário, ela surge sob a forma de escravização de um sexo 
pelo outro, como proclamação de um conflito entre sexos, 
ignorado, até então, na pré-história. Num velho manuscrito 
inédito redigido em 1846 por Marx e por mim, encontro a 
seguinte Frase: A primeira divisão do trabalho é a que se fez 
entre o homem e a mulher para a procriação dos filhos. Hoje 
posso acrescentar: o primeiro antagonismo de classes que 
apareceu na história coincide com o desenvolvimento do 
antagonismo entre o homem e a mulher na monogamia; e a 
primeira opressão de classes, com a opressão do sexo 
feminino pelo masculino (ENGELS, 2010, p.87) 

 
 

 

O casamento monogâmico se constitui da sobreposição do homem à 

mulher, que tem como finalidade o controle da sexualidade da mulher para a 

preservação da herança e propriedade. Segundo Lessa (s/a, p. 22),  “a  

garantia de que o filho será mesmo do marido é a virgindade da esposa – por 

isso cabe ao primogênito masculino a herança”. Dessa forma, com o objetivo 

de repasse da herança, através de gerações, é necessário o controle da 

sexualidade da mulher, com a exigência da virgindade, para que houvesse a 

garantia da paternidade e o repasse da herança familiar (das propriedades) 

para outro homem, o primogênito. 

As diferenças sociais entre os homens e as mulheres são decorrentes  

do sistema Patriarcal de dominação em simbiose com a base material de 

exploração - no estágio atual das forças produtivas é o capitalismo - 

compreendendo que a dominação e a exploração atuam de forma   simultânea 
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na vida das mulheres, constituindo um sistema de opressão, no qual ocorre 

tanto o processo de exploração quanto de dominação (SAFFIOTI,2009). Sendo 

o primeiro antagonismo social de dominação o decorrente do patriarcado, na 

sobreposição social do masculino sobre feminino. 

[...] o patriarcado não se resume a um sistema de dominação, 
modelado pela ideologia machista. Mais do que isto, ele é um 
sistema de exploração. Enquanto a dominação pode, para 
efeitos de análise, ser situada essencialmente nos campos 
político e ideológico, a exploração diz respeito diretamente ao 
terreno econômico, (SAFFIOTI, 1987, p.50) 

 
 

 
O Patriarcado é um sistema de dominação/exploração que tem como 

centralidade o poder na figura do macho, ou seja, um sistema ideológico e 

material falocrático (falo= pênis e crático= poder), no qual o homem é  o 

legítimo dominador/explorador em todas as dimensões da vida social. Assim, o 

Patriarcado, enquanto sistema de dominação e opressão, tem a função de 

tornar alienadas6 as relações sociais entre os homens e as mulheres, que, no 

caso do patriarcado, tem como finalidade fazer com que as relações sociais 

entre homens e mulheres sejam legitimadas como uma relação entre seres 

humanos naturalmente desiguais, de forma que as desigualdades biológicas 

entre os dois sexos tornem legítimas a desigualdade política, econômica, 

social, cultural, dentre outras. Lessa (2007, p 126) ao realizar um estudo sobre 

a ontologia lukacsiana, afirma que “a alienação é [...]  uma  negação 

socialmente construída do ser humano”, ou seja, é um produto humano que 

desumaniza. 

Dessa forma, os rebatimentos da ideologia do patriarcado na vida das 

mulheres e dos homens reforça o processo de negação dos homens e das 

mulheres, enquanto sujeito humano realizador(a) da práxis com a finalidade da 

reprodução   social   voltada   para   o   humano   genérico.   Por   sua   vez, na 

 
 

6Segundo Marx, a alienação diz respeito ao falseamento da realidade e das relações sociais, 
“entre os homens [e mulheres] e suas obras, a relação real, que é a relação entre criador e 
criatura, aparece invertida – a criatura passa a dominar o criador” (NETTO e BRAZ, 2007, 
p.44). O Patriarcado é uma criação humana – dos homens e das mulheres – que parecem ser 
exterior a estes e que o dominam. 
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reprodução da ideologia patriarcal – que pode ser reproduzida pelos homens 

ou pelas mulheres – há um processo de dominação das mulheres, em uma 

tendência a coisificá-las, ao torná-las objetos de propriedade dos homens. Isso 

faz com que a liberdade e a realização das mulheres enquanto gênero humano 

seja restringida, uma vez que as suas objetivações são direcionadas para a 

satisfação do desejo masculino. Deste modo, as mulheres realizam a práxis 

social consciente de forma limitada, fetichizada. 

A dimensão da exploração do patriarcado às mulheres é evidente, pois o 

antagonismo entre os homens e as mulheres implicou a sobreposição de um 

sexo sobre o outro e da legitimação da exploração dos homens sobre as 

mulheres, exploração esta que tem rebatimentos políticos, culturais, 

ideológicos, filosóficos, econômicos, espirituais, dentre outros. As relações 

sociais de exploração de um sexo sobre o outro é vivenciada tanto no âmbito 

doméstico – com a carga quase absoluta do trabalho doméstico e de cuidado 

com os filhos, sem qualquer tipo de remuneração ou prestígio social – quanto 

no âmbito público, que, no metabolismo capitalismo/patriarcado, é legitimado 

socialmente com as profissões ditas masculinas e profissões femininas – com 

baixa remuneração e sem prestígio social. Vale ressaltar que essa noção é 

disseminada pela ideologia patriarcal, mas na concretude não significa que 

todas as mulheres padecem diante dessa ideologia, pois, na realidade, parte 

significativa das mulheres – como sujeitos sociais – tem se organizado e lutado 

contra o que é socialmente posto e tentam superar as barreiras impostas pelo 

patriarcado. 

O devir do homem e da mulher é desenvolvido, não por determinações 

biológicas7 , mas por um processo de intensa complexificação das relações 

sociais no curso da história. Dessa forma, as relações sociais desenvolvidas 

entre os homens e as mulheres não são determinadas geneticamente, mas 

estão em um processo de des-re-construção permanente durante a história. O 

“ser homem” ou o “ser mulher” não é determinado apenas pela dimensão do 

corpo,  mas  também  por  infinitas  dimensões  da  vida  social.  Sendo  assim, 

7Ressalte-se contudo, que o ser humano é parte constituinte da natureza e sendo também, em 
ultima instância, condicionado por esta (LUCKÁCS, 2011). 
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concordamos com a afirmação de Simone de Beauvoir: “não se nasce mulher, 

torna-se mulher”, assim como, não se nasce homem, torna-se homem. 

Vale ressaltar que a particularidade que cada indivíduo travará no seu 

desenvolvimento sócio-histórico constituirá sua individualidade. A 

individualidade é a “digital” social de cada indivíduo, pois não há nenhum 

homem ou mulher igual ao outro. A sua subjetividade e objetividade imbricada 

no desenvolvimento material particular de cada um, demandando para os 

sujeitos objetivações diversificadas diante de determinados contextos sociais. 

Através da práxis, as ações teleológicas “por sua natureza, assumem de 

imediato um caráter alternativo” (LUKÁCS, 2010, p. 46), com o surgimento de 

reguladores sociais que irão implicar em escolhas para as decisões dos 

sujeitos. Esse caráter alternativo é decorrente da crescente intensificação das 

relações sociais, com o surgimento de valores que serão meio de regulação da 

ação humana, através da práxis, com relação ao meio social em que vivem e 

aos outros seres humanos. Disso decorre o florescimento da moral, como 

regulador social de valores e princípios socioculturais dominantes, de 

determinadas épocas (BARROCO, 2010). 

O conjunto de alternativas e de valores estará determinado pela 

sociabilidade em que vivem, pois as relações sociais são mediadas por 

categorias de valor, com caráter ético-moral (BARROCO e TERRA, 2012). Tais 

valores são construídos e disseminados socialmente entre os sujeitos sociais, 

pois, “ao objetivarem-se como seres livres capazes de fazer escolhas, criam e 

recriam valores, determinada moral dominante e uma moralidade, que se 

objetiva no interior dessas mesmas relações sociais” (SILVA, 2011, p.51). 

Os reguladores sociais surgem com o desenvolvimento das relações 

sociais materiais com que os indivíduos tecerão a história, sendo estes 

expressos através de categorias de valor, como por exemplo: bem, mal, bom, 

mau, certo, errado, verdadeiro, falso, egoísta, solidário, justo, injusto, dentre 

inúmeros outros, que estão presentes como mediadores das objetivações dos 

sujeitos (BARROCO e TERRA, 2012). 
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Assim, na realidade cotidiana, os reguladores sociais foram se tonando 

cada vez mais amplos com fortes implicações para a ação dos sujeitos. Vale 

salientar que estes estão diretamente conectados com o desenvolvimento da 

realidade substantiva e do estágio de desenvolvimento da generalidade 

humana, pois o conjunto das relações sociais vai determinar a maneira de 

pensar e os valores. Segundo Marx e Engels (2007, p.93-94), 

A produção de ideias, de representações, da consciência, está, 
em princípio, imediatamente entrelaçada com a atividade 
material e com o intercâmbio material dos homens,  a 
linguagem da vida real. O representar, o pensar, o intercâmbio 
espiritual dos homens ainda aparecem aqui, como emanação 
direta de seu comportamento material. O mesmo vale para a 
produção espiritual, tal como ela se representa na linguagem 
da política, das leis, da moral, da religião, da metafísica etc. de 
um povo. Os homens são os produtos de suas representações, 
de suas ideias e assim por adiante, mas os homens reais, 
ativos, tal como são condicionados por um determinado 
desenvolvimento de suas forças produtivas e pelo intercâmbio 
que a ele corresponde, até chegar as suas formações mais 
desenvolvidas. 

 
 

Dessa forma, os meios de produção espiritual são decorrentes das 

relações sociais estabelecidas, uma vez que a dimensão material e subjetiva 

são dimensões que compõem a realidade concreta. Além disso, a produção 

espiritual nada mais é do que o produto da ação concreta dos homens, através 

da práxis. O conjunto das relações sociais estabelecidas formam as ideias 

dominantes de uma época: 

As idéias da classe dominante são, em cada época, as ideias 
dominantes, isto é, a classe que é a força material dominante 
da sociedade é, ao mesmo tempo, sua força espiritual 
dominante. A classe que detém à sua disposição os meios de 
produção material dispõe também dos meios de produção 
espiritual, de modo que a ela estão submetidos 
aproximadamente ao mesmo tempo os pensamentos daqueles 
aos quais faltam os meios da produção espiritual. As ideias 
dominantes não são nada mais do que a expressão ideal das 
relações materiais dominantes, são as relações materiais 
dominantes apreendidas como ideias; portanto, são a 
expressão das relações que fazem de uma classe a classe 
dominante, são as ideias de sua dominação  (MARX  e 
ENGELS, 2007,p.47). 
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A classe dominante apresenta seus interesses particulares como se 

fossem os interesses de todos (MARX E ENGELS, 2007), com a disseminação 

de um conjunto de valores que, de forma alienada, são absorvidos por todos os 

sujeitos sociais. 

Na sociabilidade sob o sistema capitalista 8 há a produção de um 

conjunto de valores que estão imbricados no desenvolvimento orgânico deste 

sistema sócio-econômico, como por exemplo: a competitividade de todos 

contra todos, o individualismo, a ganância do lucro ou da vantagem, o efêmero, 

dentre outros. Constitui-se em um sistema metabólico que agrega a ética do 

mercado em conexão com a ética religiosa, filosófica e educacional, 

constituindo-se em um aparato ideológico, que penetra na subjetividade dos 

indivíduos, através de relações sociais cada vez mais complexas e 

fetichizadas, buscando mascarar a essência desta sociabilidade, ao atribuir ao 

sujeito à essência destes valores. 

Torna-se importante destacar que os homens fazem a história, mas não 

nas condições que desejam, pois o individuo pertence, necessariamente, à 

generalidade humana, e suas ações estão conectadas com as ações  dos 

outros indivíduos. Segundo Marx e Engels (2010,p.40), “a história nada mais é 

do que o suceder-se de gerações distintas, em que cada uma delas explora os 

materiais, os capitais e as forças de produção a ela transmitidas pelas 

gerações anteriores”. O momento presente é o resultado de um longo processo 

de interação social desenvolvidos pelos sujeitos sociais que se tornaram cada 

vez mais complexos no devir histórico, tendo suas bases nas relações  

materiais da produção da existência humana, que tem como fundamento 

central o trabalho. 

Cada modo particular de trabalho fundou um modo de 
produção. O trabalho de coleta fundou o modo de produção 
primitivo;  o trabalho escravo fundou  o escravismo,  o trabalho 

 
8
A sociabilidade capitalista é marcada pela exploração e sobreposição de classes. A classe dos 

capitalistas detém o monopólio dos meios de produção - e, consequentemente, os meios de 
sobrevivência de todos os seres sociais - e a classe dos trabalhadores, possui apenas a sua 
força de trabalho disponível para a venda, em troca da qual recebe os meios de sua 
sobrevivência e de sua família, através do salário. (NETTO e BRAZ, 2007). 
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do servo fundou o modo de produção feudal e o trabalho 
proletário é fundante do modo de produção capitalista (LESSA 
e TONET, 2012, p.10) 

 
 

Dessa forma, visualizamos o caráter contraditório do trabalho que, ao 

mesmo tempo, é o elemento central da humanização dos homens e das 

mulheres, no decurso histórico, constituiu-se como trabalho alienado e, ao se 

assentar na exploração do homem/mulher pelo(a) homem/mulher, gera um 

processo de negação da humanização dos sujeitos sociais, dando-se, portanto, 

um processo de desumanização crescente. 

O trabalho alienado surge com o excedente econômico e com a 

apropriação do trabalho alheio, que irá desaguar na divisão do trabalho, que 

“só se torna realmente divisão a partir do momento em que surge uma divisão 

entre trabalho material e [trabalho] espiritual” (MARX e ENGELS, 2007, p. 35), 

entre os que realizam o trabalho intelectual – na atividade de controle e 

organização da violência (LESSA, s/a)9 – e os que executam, ou seja, os que 

produzem a riqueza social, com a constituição das classes sociais, os que 

dominam e os que são dominados. 

As relações entre os sujeitos sociais são construídas na  

processualidade ontológica concreta, sofrendo implicações diretas da divisão 

social e sexual do trabalho e de classe. As relações sociais entre as pessoas 

aparecem mistificadas e fetichizadas. Assim, as relações comerciais – que são 

relações entre pessoas – aparecem como relações entre coisas. Segundo 

Marx, 

 
 
 
 
 
 

 

9
Alguns indivíduos, a minoria da sociedade, passam a exercer as atividades de controle e de 

vigilância sobre aqueles que transformam a natureza nos meios de produção e de  
subsistência. Essa vigilância e controle são fundamentais para a exploração do trabalho. O 
conteúdo desse controle e dessa vigilância é historicamente preciso: só a violência é capaz de 
fazer com que um indivíduo entregue o produto do seu trabalho para a classe dominante. 
(LESSA, s/a,p.16) 
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O que aqui reveste, aos olhos dos homens, a forma 
fantasmagórica de uma relação entre objetos materiais não é 
mais que uma relação 

 

entre os mesmos homens [...]. A isso eu chamo de fetichismo 
sob o qual se apresentam os produtos do trabalho, tão logo se 
criam na forma de mercadorias, e que é inseparável, 
conseqüentemente, desde modo de produção. (1975, pag.38 
apud IAMAMOTO; CARVALHO, 2007, p.35). 

 
 
 
 
 

Sendo assim, as relações sociais ocorrem entre os seres sociais – ou 

seja, entre as pessoas, entre as classes – mediadas pelo aparato ideológico do 

capital e não entre as mercadorias como parecem ser, sendo essa forma de 

relação social fetichizada típica do sistema capitalista10. 

 
 
 

Reduzidos a proprietários privados (de capital ou de força de 
trabalho) os indivíduos tornaram-se cada vez mais 
individualistas e coletivamente reproduzem uma forma de 
sociedade que, conforme se desenvolve, intensifica o nosso 
isolamento. Hoje em dia, qualquer desenvolvimento da 
sociedade e dos indivíduos apenas pode adentrar nos 
processos de individuação pela mediação do individualismo 
burguês: na luta de todos contra todos, o coletivo apenas tem 
lugar pela concorrência. As necessidades e possibilidades 
autenticamente humanas simplesmente não têm lugar, não 
cabem na sociedade regida pela produção destrutiva e sequer 
podem ser reconhecidas em escala social. Por isso os apelos à 
solidariedade e à ética, hoje tão comuns, não passam de 
palavras vazias: a essência da nossa sociedade não comporta 
a ética. (LESSA,s/a, p.46) 

 
 

 
Sobre esta questão do individualismo burguês, temos duas questões a 

serem ressaltadas. A primeira é que o individualismo burguês atinge todas as 

dimensões da vida dos sujeitos sociais, fazendo com que este penetre na 

subjetividade dos indivíduos e sejam reproduzidos, em alguma medida. Assim, 

valores   desumanizantes   dessa   sociabilidade   tendem  a   ser reproduzidos 

 

10As pessoas se convertem em "guardiãs de mercadorias", isto é, não passam da mercadoria 
que possuem. É o fetichismo da mercadoria, de que nos fala Marx (LESSA, s/a, p. 46) 
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objetiva e subjetivamente. A segunda questão é que isso não significa que não 

haja possibilidade de crítica a essa realidade e da construção da ética, na re- 

produção de um conjunto de valores que visam o desenvolvimento do ser 

humano genérico. 

Isso vai demandar para a subjetividade individual a construção de outros 

valores que não seja a reprodução dos valores socialmente disseminados pelo 

capital. Segundo Lessa (2007,p. 113) a cotidianidade coloca “o gênero humano 

diante de alternativas que o forçam a escolher entre as necessidades, 

interesses e valores humano-genéricos e as necessidades, interesse e valores 

particulares”. 

Dessa forma, os indivíduos estão tencionados entre a reprodução dos 

valores particulares, com a reprodução do individualismo burguês, e a 

reprodução dos valores humano-genérico, que é possível apenas com a crítica 

radical a sociabilidade do capital, com a superação do individualismo e o 

reconhecimento de pertencimento ao humano-genérico, ser-para-si, com a 

defesa dos valores humanos, como a solidariedade, a liberdade plena, a 

igualdade (na diversidade), dentre outros. 

O desenvolvimento sócio-histórico do ser social ocorre em meio a uma 

série de infinitas mediações sociais com determinantes objetivos e subjetivos, 

que irão variar durante o devir histórico, contribuindo, sobremaneira, para o 

devir dos homens e das mulheres. Dessa forma, é importante analisar as 

condições objetivas e subjetivas sob a base do capitalismo contemporâneo, ou 

seja, as possibilidades e limites sócio-históricos para o desenvolvimento do 

devir das mulheres, enquanto seres sociais. 

 
 
 

2.2 As relações sociais no capitalismo e o “tornar-se mulher” na 

contemporaneidade 

 
 
 

Para realizar uma análise sobre as condições estruturais e 

superestrurais  da  particularidade  de  ser  mulher,   em  sua  diversidade,    na 
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conjuntura atual é necessária a discussão da família monogâmica 11 no 

capitalismo contemporâneo. Como já discutimos, o surgimento do casamento 

monogâmico (articulado a outros determinantes sociais como o excedente 

econômico, a linhagem paterna e a divisão sexual do trabalho) possibilitou que 

a ideologia patriarcal fosse desenvolvida na sociedade, não se restringindo 

apenas ao âmbito familiar, sofrendo modificações no devir histórico em 

consequência das mudanças substantivas da realidade. 

No capitalismo, o casamento monogâmico adquire particularidades, em 

decorrência da sociabilidade regida pelo capital, uma vez que “nossos amores 

e relações afetivas mais intensas e íntimas, são, também, determinados pelo 

desenvolvimento histórico” (LESSA, s/a, p.6). Desse modo, a forma familiar 

monogâmica é a expressão da propriedade privada capitalista, que em seu 

interior reproduz a dominação/exploração – o sexo masculino domina o sexo 

feminino12 – e o individualismo. Contudo, na imediaticidade cotidiana, a família 

aparece como se tivesse apartada das relações sociais, como se a explicação 

da subordinação da mulher ao homem e seu isolamento no interior do lar 

(LESSA, s/a) fosse consequências da família em si, sem as devidas mediações 

e determinações da totalidade social. 

O casamento e a família monogâmica, na contemporaneidade, têm sido 

objeto de questionamentos diversos e vem passando por mudanças 

significativas, sendo o resultado de avanços e recuos sócio-históricos. A 

mudança material de vida dos sujeitos sociais com uma produção cada vez 

mais socializada – que requer a participação cada vez maior da mão de obra 

feminina no mercado de trabalho – e as conquistas sociais obtidas pelas 

mulheres 13   através  do  movimento  feminista  são  alguns  determinantes  que 

 

11Remetemos a análise realizada na obra “Abaixo a família monogâmica!” de Sérgio Lessa 
(endereço eletrônico disponibilizado nas referências). 

 
 

12É importante salientar que a dominação não é realizada exclusivamente por homens no meio 
familiar, pois com a diversidade de arranjos familiares podemos verificar que uma mulher pode 
dominar/explorar sua companheira ou seus filhos ou pais. Assim como, um homem pode 
dominar/explorar outro homem seja ele seu companheiro, filho ou pai. 

 

 
13

Como: o direito ao divórcio, a igualdade formal (minimamente representada na dimensão 

formal da independência da mulher ao homem    – quando a mulher era formalmente submissa 
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contribuíram, sobremaneira, para a alteração do modelo familiar nuclear (pai, 

mãe e filhos). 

Na cena contemporânea brasileira, encontramos mudanças importantes 

na formação familiar, como nos mostra o Anuário das Mulheres Brasileiras de 

2011 14 , expondo uma variedade de dados empíricos. No que tange aos 

residentes em domicílios particulares permanentes por sexo, segundo posição 

nas famílias, 64,8% dos homens se declaram como o chefe da família, na 

proporção de 35,2% das mulheres que se declaram como chefe. A pesquisa 

também buscou verificar a porcentagem dos domicílios particulares 

permanentes que são chefiados por mulheres. A região Nordeste apresentou a 

maior porcentagem, no território metropolitano, pois 42,7 % das famílias são 

chefiadas por mulheres. Já as famílias chefiadas por mulheres, segundo o tipo 

de família, no Nordeste, de mãe com os filhos é de 55,9%, na medida em que 

as famílias constituída por casal com ou sem filhos é de 21,7%, e outros tipos 

de família dão um total de 22,4%. As famílias homoafetivas, a distribuição da 

população recenseada por sexo, segundo relação com a/o chefe do domicilio, 

os homens representam 54,6%, e as mulheres, 45,4%. 

As novas configurações das relações sociais na contemporaneidade 

têm fortes implicações na constituição de uma variedade de arranjos familiares, 

sendo esta uma questão que permanece com fortes contradições sociais, pois, 

ao mesmo tempo em que coloca em xeque o modelo clássico vitoriano da 

família monogâmica, há um avanço do conservadorismo a defesa de sua 

preservação. 

 
 
 
 

ao homem, sem a autorização do marido a mulher não podia abrir um negócio, ter uma conta 
no banco, ter direito a separação, dentre outras coisas.), políticas públicas para as mulheres no 
atendimento as suas demandas particulares que até então eram tidas como privadas e o direito 
a votar e a ser votada, além de maior participação política das mulheres nos espaços de poder. 

 
 
 

14 
Pesquisa realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos (DIESE), para a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da 
República, esta pesquisa foi realizada em 2009 e publicada em 2011. 
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É importante frisarmos que vivemos numa sociedade que reproduz e 

reforça, em larga medida, as concepções conservadoras confessionais. Sobre 

a questão da dessecularização do mundo, segundo Berger (2001), com a 

modernização ocorreu tanto o movimento de secularização quanto de des- 

secularização do mundo em que vivemos, e é falsa a argumentação de que 

vivemos em um mundo secularizado, ou seja, que vivemos em mundo 

dessacralizado, onde a religião não é mais o eixo fundamentador das 

explicações dos fenômenos sociais. 

A permanência do conservadorismo religioso,15 na contemporaneidade, 

tem suas raízes, entre outros elementos, nos contextos de violações 

vivenciados cotidianamente pelos sujeitos sociais – diante da atual conjuntura 

de barbárie com a acentuação da desumanização, através da agudização da 

questão social – sendo a religião o “consolo” diante da barbarização social. 

 
 
 

Marx e Lenin identificaram com clareza a base social dos 
sentimentos religiosos modernos, a saber, sua natureza social. 
Tais sentimentos se produzem em virtude do horror (em 
aparência inexorável) da vida capitalista e da sua insegurança. 
À luz desta constatação, não pode ser surpreendente que, 
durante o fascismo, a guerra e o pós-guerra, a influência das 
religiões tenha se intensificado, e não reduzido. (LUKÁCS, 
2009, p. 78) 

 
 
 

 
Dessa forma, os contextos de violações na vida material com a 

intensificação da exploração capitalista sobre os sujeitos sociais em um 

processo contínuo de desumanização, de exploração do homem pelo homem, 

e de fetichização das relações sociais, tornam-se um terreno bastante  

propícios para o desenvolvimento e intensificação  do  conservadorismo 

religioso na contemporaneidade, configurando-se, segundo Lessa, em um 

“consolo ideológico que transforma a miséria terrena em paraíso espiritual”  

(s/a, p.4).  Berger acrescenta que, 

 
15Sobre o pensamento religioso judaico-cristão acerca das mulheres, consultar Lima (2002). 
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Na cena religiosa internacional, são os movimentos 
conservadores, ortodoxos ou tradicionais que estão crescendo 
em quase toda parte. Esses movimentos são justamente 
aqueles que rejeitam o aggiornamento à modernidade tal como 
é definida pelos intelectuais progressistas. Inversamente, as 
instituições e os movimentos religiosos que muito se esforçam 
para ajustar-se ao que vêem como modernidade estão em 
declínio em quase toda parte. (2001, s/p) 

 
 
 

O avanço do conservadorismo tem fortes implicações para o 

fortalecimento e legitimação do patriarcado na sociedade. Um exemplo 

contemporâneo sobre a influência de posições religiosas conservadoras16, no 

reforço do “papel social” da mulher, foi tema de uma roda de conversa  

realizada no 2° congresso de mulheres diante do trono17, nos dias 23 a 25 de 

agosto de 2012, que tinha como tema a submissão. Segundo a apresentadora, 

Ana Paula Valadão: “Mulheres Virtuosas ou teimosas? O nosso papo hoje vai 

ser sobre a submissão a Deus, aos pais, ao esposo. Porque a submissão está 

intrínseca ao ser mulher”. De imediato, chamaram-nos a atenção a temática a 

ser discutida e a quantidade de mulheres que estavam participando do evento, 

em torno de 5.000 (cinco mil) mulheres. Destacamos a seguinte fala: 

 
 
 

Eu tenho visto hoje algo muito sério acontecendo nas famílias, 
é que sem perceber as mães, os pais, estão criando as suas 
filhas não para o lar, não para serem esposas, não para serem 
mães, mas criando para sua carreira profissional. Então as 
mães se alegram, “a minha filha passou em primeiro lugar no 
vestibular! ela passou no concurso!” e a menina...eu já ouvi 
pais, pais maduros e irmãos nossos, lideres, dizendo assim: 
“não,  minha filha não  vai  namorar  até formar,  até  terminar a 

 
16 É importe frisar que existe uma gama variada de vertentes religiosas na sociedade, com 
perspectivas bastante diversificadas no que diz respeito ao conservadorismo religioso, sendo 
assim, não podemos homogeneizar as religiões em um único posicionamento. Ressaltando  
que estamos nos debruçando na vertente conservadora que reforça e reatualiza 
constantemente o sistema patriarcal. 

 

 
17 Destacamos que as mulheres nestas instituições religiosas estão galgando um lugar 
prestigiado, mas que reproduzem o patriarcado. Referência do vídeo: 
http://www.youtube.com/watch?v=qaW9GzNts-A (acesso em 16/03/2013). 

http://www.youtube.com/watch?v=qaW9GzNts-A
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faculdade”. Aí o quê que acontece, passa a fase mais linda da 
menina, os momentos mais bonitos, a menina estuda, é 
excelente, mas não sabe cozinhar, não sabe pregar um botão 
em uma camisa, não sabe passar uma camisa, não sabe 
organizar, nunca arrumou uma cozinha. Então, ela não está 
sendo preparada para o lar, ela está sendo preparada para 
competir com o homem no mercado. Aí ela forma Ana, 
[mediadora da conversa], aí o pai diz “eu gastei muito com  
você na faculdade”. Aí você tem de trabalhar [...]. Aí ela 
descobre que está com seus 32, 33 anos ganha um dinheirão é 
formada, aí ela diz “eu quero casar, eu quero ser mãe, eu  
quero ter filhos”. Mas aí já não tem os rapazes solteiros, 
livres[...] aí ela vai atrás de qualquer um [...]. Mas lá atrás, 
quem provocou tudo isso? uma educação mal direcionada. 
Então, eu vejo que a submissão é um princípio que abrange 
algo muito mais profundo, muito mais maravilhoso, as 
consequências são muito fortes. Então é muito importante, que 
as meninas que estão aqui sonhem em serem esposas [...] e que 

possamos preparar nossas meninas para o casamento 
(PASTORA ÂNGELA, 2012, grifos nossos). 

 
 

 

Na discussão sobre a submissão, a grande questão que está sendo 

discutida é a submissão da mulher às figuras masculinas da nossa sociedade, 

que são representadas através da imagem de Deus, do pai e do esposo. O 

relato consistia em uma reprodução da ideologia patriarcal, via religião18, com a 

legitimação da submissão das mulheres na sociedade, com ênfase na 

educação das mulheres para o lar. Atribui à “educação mal direcionada” a não 

realização da felicidade da mulher no casamento e no ser mãe, legitimando o 

discurso falocrático de que a mulher deve ter uma educação direcionada para  

o ambiente doméstico, sob a justificativa de que na sociedade contemporânea 

as mulheres estão sendo educadas para “competir com os homens no  

mercado de trabalho”, o que, segundo a pastora Ângela, causa consequências 

muito graves para a família, na sociedade atual. 

Nesse discurso religioso, há a reprodução da concepção da “sagrada 

família”, atribuindo a esta instituição – constituída socialmente nos processos 

históricos - um ambiente harmonioso, de companheirismo, de cuidado com o 

outro,  de  solidariedade,  como  um  reino  divino  na  terra,  de  paz,  amor    e 

18 O discurso apresentado representa um retrocesso histórico de desconstrução de todas as 
conquistas sociais das mulheres na sociedade, conquistas estas que custaram a vida muitas 
mulheres. 
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fraternidade. Constitui-se em uma ideologia que busca socialmente legitimar o 

casamento monogâmico e a ideologia do amor eterno, como principais 

objetivos para a vida das mulheres, ressaltando que a educação familiar deve 

estar voltada para este fim. Além disso, legitima o amor sexual exclusivista dos 

homens sobre as mulheres. 

Empiricamente, durante a coleta dos dados da nossa pesquisa, 

constatamos que essa ideologia tem bastante influência na concepção de 

casamento e de amor na vida das mulheres. Ao serem questionadas sobre o 

que elas acham sobre o amor e sobre o casamento antes de constituírem uma 

relação familiar, elas responderam: “Que era um sonho” (MARIA MILENA); “Eu 

pensava que eram mil maravilhas” (MARIA DO LIVRAMENTO); “A gente 

sempre pensa que é um conto de fadas” (MARIA VANESSA); “Uma coisa, 

digamos que, maravilhosa. É o que todos pensam, não é?”  (MARIA 

SANCLEA), e “Assim, porque tem uma música que diz que quem gosta cuida, 

não é?” (MARIA ANIELE). Então, essas mulheres, em suas vidas e suas 

subjetividades, em certa medida, reproduzem a concepção sobre o casamento 

e o amor dominante socialmente, confirmando, assim, que a ideologia se 

concretiza ao ser incorporada na subjetividade humana. 

A concepção de amor exposto pelas entrevistadas é fruto da concepção 

de amor difundida na sociabilidade capitalista, na qual as individualidades, pela 

primeira vez na história, carregam possibilidades e necessidades de realização 

do amor sexual individual. 

O amor individual sexuado de que fala Engels faz sua entrada 
majestosa na história pelo palco do Theatre em Shoreditch. Os 
humanos descobrem que a relação afetiva pode ter uma 
dimensão, uma riqueza, uma intensidade, um prazer, uma 
densidade, uma capacidade de abarcar toda a existência que a 
faz, de modo inédito na história, um dos elementos 
imprescindíveis da vida individual. A "epopéia burguesa", 
cantada na forma romance que então está surgindo, terá na 
necessidade pelo "amor sexuado" (para continuarmos com 
Engels), um dos seus elementos fundamentais. A dimensão 
amorosa fará a partir de agora parte da vida humana; quase – 
esse quase é importante – como que se uma existência  
carente de amor [afetivo-sexual] não fosse digna de ser vivida. 
(LESSA,s/a,p.37) 



50 
 

Essa concepção de casamento e amor, difundida não só pela Igreja e 

pela arte, mas por outras instituições sociais, é plenamente realizável apenas 

na dimensão das ideias, pois, na realidade material, a constituição familiar é 

bastante diferente do que a ideologia do amor eterno e exclusivo dissemina, 

pois a constituição familiar é uma expressão da propriedade privada, sendo o 

amor pleno irrealizável sob esta base material, uma vez que “o amor entrou na 

história como parte da família monogâmica burguesa” (LESSA, s/a, p.39). É 

sob o capitalismo que o amor conjugal – exclusivista-sexual – terá um terreno 

material com possibilidades para se desenvolver, com a valorização da 

individualidade humana (com acentuação do individualismo). 

Na processualidade ontológica da vivência social das mulheres, as 

concepções ideológicas do amor eterno e da família monogâmica entram em 

confronto com as experiências vivenciadas cotidianamente, percebendo que 

são irrealizáveis plenamente na vida concreta, todas as crenças sobre a família 

e o amor, por mais que a mulher se esforce para que aconteçam. Essa questão 

fica evidente na fala de Maria do Livramento: “Lutei tanto, meu Deus do céu! 

Não sou má mãe, não sou má esposa de jeito nenhum. Sou dona de casa, 

cuido dos meus afazeres, mas não tive sorte”. Ou seja, por mais que a mulher 

cumpra seu “papel” de boa mãe, de boa esposa e esteja dedicada à família, a 

efetivação de uma vida familiar aos moldes dos contos de fadas independe da 

vontade individual para que ocorra. Ficando para o sujeito a impressão de que 

tudo é uma questão de sorte, abrindo uma brecha para que a mulher continue 

acreditando nesta ideologia, nas experiências de vida de outras pessoas. 

É importante salientar que, 

 
O problema, muito mais que pessoal e singular, diz respeito ao 
que todas as famílias, ao que todos os nossos amores, 
desamores, encontros e desencontros têm em comum. Nossa 
infelicidade coletiva, nessa esfera, tem também raízes 
coletivas, gerais, universais. São raízes, causas, que se 
articulam com toda a história da humanidade, desde sua 
origem até nossos dias. São problemas que  requerem 
soluções complexas e radicais: complexas, porque se referem  
à totalidade do modo pelo qual organizamos a nossa  
sociedade; radicais, porque não aceitam soluções parciais ou 
efêmeras. (LESSA, s/a, p. 5) 
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O surgimento dos problemas que giram em torno do casamento é 

derivado não somente dos desejos ou comportamentos individuais, mas 

também por sua conexão com a base material da realidade, que requer 

soluções que busquem a radicalidade da questão – ir à raiz – de  forma 

coletiva, social e não individual. A sociedade, alicerçada na busca do lucro e 

vantagem individual, forma seres – em maior ou menor medida – que re- 

produzem, na vida familiar, a violência, a competição, o individualismo, o 

patriarcado, dificultando a convivência e o estabelecimento de relações afetivo- 

sexuais duradouras e igualitárias. 

A vivência concreta na família leva as mulheres a passarem por um 

processo de reconceituação subjetiva sobre a família, pois os determinantes 

objetivos e subjetivos fazem com que as mulheres passem a não mais 

acreditarem no casamento como em um conto de fadas, como uma “coisa 

maravilhosa”, passando a conceber o casamento como algo concreto advindo 

da vivência cotidiana entre os sujeitos sociais em sua diversidade, percebendo 

que a realidade não condiz plenamente com as ideias, ou melhor, com a 

ideologia. Dessa forma, a ideologia sobre o casamento não é completamente 

superada, mas, no mínimo, é colocada em xeque em decorrência da vivência 

cotidiana. 

Na pesquisa que realizamos, apenas uma entrevistada se considera 

romântica e acredita no casamento (aos moldes do romantismo inserido na 

sociabilidade capitalista), porém visualiza que o casamento em geral não 

representa os contos de fadas que outrora acreditava. Este é o caso de Maria 

Vanessa (casada e coabitando com o homem que foi seu agressor), 

Rapaz, no geral aí o casamento hoje não tem muito significado 
não. É hoje, não é amanhã, só que o meu não, eu casei pra 
sempre, não é? Eu casei pra sempre, não deu na época [que 
estava em situação violência, pelo companheiro], não deu e eu 
pensei que não era pra sempre, por mim não era pra sempre 
mesmo, porque tinha tristeza já, mas é uma coisa que tem que 
ser e foi. Aconteceu o que aconteceu, mas estamos aí juntos. 
Eu acredito no casamento, eu gosto do meu casamento. 
Casamentos por aí não são iguais ao meu, eu vejo muito 
casamento totalmente diferente, os casais todos se 
desentendendo, mas o meu casamento não é isso não. Há 
tolerância, há paciência, que é o que tem que ter, confiança. É 
tolerância  e  confiança,  as  duas  coisas  juntas   caminhando, 
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compreensão. E eu tenho isso no meu casamento, graças a 
Deus. (grifos nossos) 

 
 

 

As demais entrevistadas se posicionaram de forma a negar a visão 

ideológica do amor em sua atual concepção sobre o casamento e afirmaram:  

“É uma bobagem” (MARIA DO LIVRAMENTO); “Não sei. Um diagnóstico 

insignificante que eu pratiquei e só tive gerações, que são os meus filhos” 

(MARIA MILENA); “Não penso mais nada. Penso em terminar de criar os meus 

filhos e pronto” (MARIA ANIELE), e “Acho que é um desperdício” (MARIA 

SANCLEA). 

Dessa forma, para as mulheres que participaram da pesquisa 

vivenciaram, na concretude, há negação - quase que absoluta - da ideologia do 

amor e do casamento como um reduto de harmonia, amor e  fraternidade. 

Passa por um estágio particular de negação dessa ideologia a partir da sua 

experiência de vida. 

Por conseguinte, há conexão da família e do casamento monogâmico 

com as bases materiais capitalistas articuladas ao sistema ideológico e  

material patriarcal e de todo o aparato ideológico alienado e alienante da 

sociabilidade, no decurso histórico adquire novas “roupagens”, mas não perde 

sua essência fundamental – já propagada por Engels19 – que é a subordinação 

de um sexo ao outro, nas configurações da atual conjuntura. Esse fato fica 

evidente na fala de Maria Sanclea: 

O casamento eu acho que é, pra muitos, no meu ponto de  
vista, acho que é um desperdício. A pessoa perder juventude, 
liberdade e tudo por causa de uma pessoa. No caso eu deixei 
de trabalhar, parei de estudar. 

Mais adiante ela enfatiza: 
 
 

 
19 

Segundo Engels (2010, p.97) “A família individual moderna baseia-se na escravidão 
doméstica, franca ou dissimulada, da mulher, e a sociedade moderna é uma massa cujas 
moléculas é a família”, dessa forma a família burguesa se tornou o instrumento de 
aprisionamento e opressão da mulher. 
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No caso, no ponto de vista dele, se a mulher casou  é pra 
cuidar de casa, comida, roupa lavada, pra quando o marido 
chegar estar pronto, e os filhos. Porque depois que mulher  
casa não tem direito a estudar, trabalhar, nada disso, é pra ficar 
dentro de casa, praticamente como uma escrava. (grifos 
nossos) 

 
 
 

 
Esse modelo de família, em que o homem é o centro detentor do poder, 

perdurou diversos contextos sociais, mantendo – de forma diversificada, a 

depender das condições materiais de vida em conjunturas determinadas – seu 

núcleo central. O homem é a figura guardiã da família monogâmica e se utiliza 

de todas as formas para impor este padrão às mulheres, ressaltando que a 

exclusividade sexual é exigida, socialmente, apenas das mulheres, sendo 

legítimas para o homem as transgressões, a família monogâmica. 

Como resultante dos processos sociais e históricos vivenciados pelas 

mulheres e homens em meio a uma ideologia de dominação/exploração 

patriarcal, decorrem formas distintas de identidades sociais historicamente 

construídas para homens e mulheres. Legitima-se a função dominante ao 

homem – cabendo a este assumir a função social de protetor e provedor da 

família com uma postura viril e forte – e à mulher cabe à função social de 

cuidadora da família, sendo considerada um ser dócil e frágil que necessita da 

proteção do homem. 

Segundo Camurça e Gouveia (1997), essa construção dicotômica dos 

“papéis” 20 sociais de homens e mulheres é legitimada, na sociedade ocidental, 

através de símbolos, normas, valores e instituições, como por exemplo, no 

imaginário cristão a imagem de Maria, mãe de Jesus, como um ideal de mulher 

a ser seguida – imagem correspondente a boa mãe, filha, virgem e esposa 

sempre fiel e dedicada à família. Já a figura de Eva é depreciada, vista como a 

causadora do pecado. Há também imagens relacionadas ao masculino,   como 

 

 
20 Utilizamos aspas no termo “papéis” pois, as ações dos homens e das mulheres são 
objetivações na realidade enquanto sujeito sociais que produzem e reproduzem a sociabilidade 
humana, e não como mero interpretes de papéis sociais. 
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por exemplo, Deus (cristão), os reis e heróis, pois são seres detentores de 

força e de coragem. 

Desse modo, as relações sociais desenvolvidas entre sujeitos sociais 

diversos e socialmente desiguais, em meio à ideologia do patriarcado,  

implicam relações desiguais de poder. 

 
 
 

[...] os homens como categoria social têm liberdade quase 
absoluta, desfrutam de autonomia, conceito político, coletivo, 
cujo significado é não necessitar pedir licença à outra categoria 
de sexo para realizar seus projetos, seus desejos. Já as 
mulheres como categoria social precisam solicitar autorização  
à primeira categoria (SAFFIOTI, 2004, p. 50). 

 
 
 
 

 
As relações desiguais de poder ocorrem tanto na esfera pública quanto 

na esfera privada, no âmbito da reprodução e produção da vida social, sendo 

fruto das relações sociais patriarcais, em que o homem é o legítimo dominador, 

e as mulheres são as legítimas dominadas. 

A desigualdade entre as duas categorias de sexos vai se expressar em 

todas as dimensões da vida substantiva, seja no espaço público – locus social 

da produção econômica, da política, da filosofia e da liberdade – ou no privado, 

que tem como cenário a família, lugar socialmente legitimado (sob a ideologia 

patriarcal) como da reprodução humana, do carinho, do amor e da dedicação à 

família. 

O público é correspondente à imagem do homem, pois este é o meio 

socialmente construído e ocupado pelos homens. A partir do surgimento da 

propriedade privada, do Estado e da família Monogâmica, desencadeou-se um 

processo histórico de acentuação das desigualdades entre homens e 

mulheres. Essa desigualdade origina-se nas relações de produção e 

progressivamente na reprodução social como um todo. Dessa forma, 

historicamente  os  homens  aparecem  como  os  grandes  protagonistas     da 
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história21 dominando a economia, a política, a filosofia e o intercâmbio entre as 

nações, fazendo com que as mulheres passassem por um processo histórico 

de exclusão da vida pública. Ressalta-se que os homens se utilizaram dessas 

dimensões da superestrutura para exercer sua dominação sobre as mulheres, 

sendo que essa dominação variou no espaço e tempo. 

A ideologia do patriarcado busca legitimar a esfera doméstica como o 

lugar social das mulheres. Essa ideologia “[...] constitui um mecanismo de 

mistificação e, por conseguinte, de alienação” (SAFFIOTI, 2004, p.51), sendo 

as mulheres e os homens responsáveis por difundirem esta ideologia, pois 

passam a enxergar o mundo através das “lentes de gênero”. Reproduz essa 

ideologia na vida cotidiana, em todas as dimensões da vida social e educação 

dos filhos que, desde criança, são educados para seguirem os “papéis” sociais 

de homem e de mulher, sendo, inclusive, utilizado o uso da força e todas as 

repressões possíveis para esse fim. 

Destacamos outra fala da roda de conversa sobre a submissão da 

mulher, no 2° congresso de mulheres diante do trono, que enfatiza o discurso 

da submissão da mulher no ambiente do lar e na educação dos filhos, com 

intuito de mostrar para as mulheres que estavam no evento, como procederem 

diante do esposo e dos filhos em casa: 

 
 
 

O trato que a gente dá na nossa casa, os filhos a espera pelo 
pai no final do dia é muito importante. Porque nós queremos 
que nossas filhas no futuro honrem seus maridos, não é?. 
Então, nós precisamos honrar nossos maridos diante dos 
nossos filhos, da nossa filha e o menino aprende  também 
quem é ele no contexto da família. Então, “olha, papai vai 
chegar então vamos organizar os brinquedos, as coisas, para 
esperar papai chegar, porque papai é gente importante dentro 
dessa casa”. Então a criança vai crescendo com essa 
compreensão de quem é o homem no contexto da família. 
(Pastora Iara Diniz, 2012, grifos nossos). 

 
 
 
 

21 São raras as referências a alguma mulher como protagonista na história. Sendo importante 
frisar que as referências são mínimas, mas a participação das mulheres na história foi 
imprescindível. No capítulo 5 iremos discutir o movimento feminista e suas conquistas. 
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Dessa forma, a religião 22 reforça o poder do homem no ambiente  

familiar, através da educação familiar dos filhos, reforçando que é importante 

que os filhos aprendam a ver a importância do pai na família, para que os 

meninos e as meninas aprendam qual lugar social irão ocupar futuramente e 

qual seu “papel” social. A educação dos filhos é mediada não somente pela 

religião, mas por todas as dimensões da vida social, sendo importante frisar 

que as mulheres exerceram, historicamente, a função de educar os filhos. Essa 

função social é de extrema importância, uma vez que tem como mérito o 

repasse para os seres sociais, nos primeiros estágios de desenvolvimento, o 

conhecimento acumulado do gênero humano, ressaltando que, no repasse 

desse conteúdo, são repassadas também todas as alienações e preconceitos 

que mediam nossas relações e, por esse motivo – além de outras – o 

patriarcado se mantém vivo. 

As mulheres são responsáveis pelo cuidado doméstico, no que diz 

respeito a todas as obrigações do lar, pois na família é reproduzida, 

cotidianamente, a opressão às mulheres, sendo o trabalho doméstico uma de 

suas expressões. Vale salientar que o trabalho da mulher despendido no lar 

não é reconhecido socialmente como um trabalho, pois não gera valor e não é 

remunerado, além de ser considerado como desqualificado – um serviço que 

pode ser feito por qualquer um. 

Dessa forma, compreendemos que o trabalho doméstico não é 

reconhecido socialmente como trabalho porque não gera valor, porém é 

importante frisar que faz parte do trabalho coletivo socialmente necessário,  

pois sem comida ou sem roupas lavadas, o trabalhador ou a trabalhadora não 

ingressam no processo produtivo. O trabalho despendido no lar – realizado, na 

maioria das vezes, pelas mulheres – faz parte do trabalho extra, da mais valia 

extraída dos trabalhadores. Por essa razão, o trabalho doméstico é  

socialmente desvalorizado e tido com um não trabalho, pois, se fosse 

reconhecido  como  parte  do trabalho, o empregador  teria que arcar  com   os 

 
22Estamos nos remetemos às religiões conservadoras. 
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custos. O salário que o trabalhador recebe deve ser a remuneração suficiente 

para garantir a produção e reprodução da força de trabalho e dessa, forma, o 

trabalho doméstico deveria entrar nesta contabilidade. 

Essa dicotomia social disseminada através do patriarcado em  

articulação com as bases materiais de reprodução social torna alienadas as 

relações sociais entre os sexos. Proporciona uma segregação social, quase 

crucial, do que cabe ao homem e do que cabe à mulher, como se as  

dimensões da vida social fossem enquadradas em categorias segundo o sexo/ 

gênero. Nesse sentido, as duas dimensões fundamentais do ser  humano: 

razão e emoção – também foram dicotomizadas. Ao homem, cabe a dimensão 

da razão, e à mulher, a dimensão da emoção. Essa concepção é decorrente, 

também, da visão socialmente construída de que, para as demandas objetivas, 

somos movidos pela razão e, para as subjetivas, somos movidos pela emoção. 

Essa alienação entre razão e emoção é incorporada pelo próprio individuo, 

como se fossem coisas apartadas e não complementares. 

Predomina hoje a ideia de que, enquanto pessoas, seríamos 
compostos por dois compartimentos estanques. De um lado 
teríamos o lado racional, frio, calculista e, do outro, as  
emoções, as sensações, os sentimentos. Nada mais falso. A 
aparência de verdade dessas teses equivocadas  advém  do 
fato de que a nossa sociedade, ao oprimir o humano em nome 
do capital, contrapõe a racionalidade deste último às autênticas 
necessidades dos humanos. Querendo ou não, desejando ou 
não, devemos seguir a razão burguesa cuja pedra de toque é a 
reprodução do capital; devemos fazer das nossas vidas o que  
é adequado a uma vida cotidiana que tem no dinheiro sua 
mediação mais universal – e a isso com frequência nos 
submetemos com um elevado sofrimento subjetivo. É isso, 
fundamentalmente, que produz a ilusão de um abismo entre 
razão (as demandas sociais) e a emoção (as necessidades 
autênticas dos humanos). De fato, - na vida, na história - esse 
abismo não existe. A mesma individualidade que pensa é a 
individualidade que sente. Raciocínio e emoção, razão e 
sentimento são dimensões da mesma pessoa. Nossos 
raciocínios são fontes de emoção tal como os sentimentos 
provocam raciocínios. Processamos nossas emoções também 
ao nomeá-las e ao elaborarmos racionalmente. Entre razão e 
emoção há muito mais conexões, racionais e afetivas, do que 
tal mito da dicotomia pensamento/emoção possibilita perceber. 
(LESSA, s/a, p.33) 
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A falsa separação entre razão e emoção e, da mesma forma, a falsa 

ideia de que os homens são mais racionais e as mulheres mais emocionais, 

são ilusões advindas da ideologia do patriarcado e das alienações da 

sociabilidade burguesa, ao ter como central a reprodução do capital, que 

impossibilita o desenvolvimento substantivo do gênero humano. 

O patriarcado e todas as alienações que brotam com a sociedade 

burguesa têm fortes implicações na construção das subjetividades humanas, 

pois a identidade social de gênero é um campo bastante complexo, uma vez 

que as identidades serão construídas na particularidade da vida de cada 

mulher e de cada homem, com a construção das singularidades. A construção 

dessa identidade é mediada por inúmeros determinantes da vida social – a 

religião, a política, a cultura, o trabalho, a filosofia, o direito, dentre outros – 

sendo construída no devir humano, levando em consideração as experiências 

objetivas e subjetivas de vida de cada indivíduo. 

Por conseguinte, não há uma forma homogênea a ser seguida pelas 

mulheres ou pelos homens, há – como já colocamos – um padrão socialmente 

estabelecido pelo patriarcado, mas não há igualdade de identidade entre os 

homens e entre as mulheres, pois a realidade é diversa e oferece um campo 

infinito de mediações, cada vez mais complexas com todos os determinantes 

da realidade social. Dessa forma, uma mulher pode se identificar com a 

identidade de gênero masculina ou feminina – assim também como os homens 

– ao relacionar, subjetivamente, no âmbito da singularidade, sua identidade 

com o que é colocado socialmente como masculino e feminino e como “papéis” 

para os homens ou para as mulheres. 

Ao indagarmos as mulheres participantes desta pesquisa sobre qual a 

sua identidade de gênero,23  Obtivemos como respostas: “Eu me identifico   com 

 
 

23Após o questionamento (qual sua identidade de gênero?) a explicação em seguida era a 
seguinte: Identidade de gênero é o que é colocado socialmente para o feminino, como, por 
exemplo, ficar em casa, cuidar dos filhos, ou para o homem, que é trabalhar, ser provedor da 
família. Você se identifica com o universo feminino ou com o universo masculino?. 
Anteriormente havia-se perguntado sobre a questão da orientação sexual, pois 
compreendemos que a dimensão afetiva-sexual faz parte do universo da identificação de 
gênero. 
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mulheres, como mãe. Especialidade como mãe” (MARIA MILENA); com “Os 

dois” (MARIA ANIELE); com “Feminino” (MARIA DO LIVRAMENTO), “Hoje com 

o masculino” (MARIA VANESSA) e “a feminina, no momento a feminina” 

(MARIA SANCLEA). 

Dessa forma, visualizamos que a identidade de gênero entre as 

mulheres é bastante diversa, seja com a identificação com o masculino ou com 

o feminino, exclusivamente, ou com os dois. É importante frisar que a 

identidade de gênero é mutável, pois as expressões hoje e no momento dão a 

ideia de temporalidade, de que a identidade irá depender do atual contexto 

sócio-histórico subjetivo que cada mulher vivencia na identificação com o 

gênero. 

O senso comum relaciona identidade de gênero com a orientação 

sexual, homoafetividade – relacionamento afetivo-sexual – com pessoa do 

mesmo sexo - e heteroafetividade – relacionamento afetivo-sexual com pessoa 

do sexo oposto. Posto isso, é importante percebermos que pessoas do sexo 

masculino e do feminino podem se identificar com a mesma identidade de 

gênero ou com outras identidades. Esta é uma questão muito controversa e vai 

depender, sobremaneira, da subjetividade singular de cada pessoa. A mulher 

pode se identificar com a identidade de gênero masculina e ter uma orientação 

sexual homoafetiva ou heteroafetiva, e homens também podem se identificar 

com a identidade de gênero feminina e terem uma orientação sexual 

homoafetiva ou heteroafetiva. Essa é uma dimensão complexa e diversa24. 

No caso particular em questão, todas as mulheres responderam que têm 

ou tinham relações afetivo-sexuais com homens, e isso não significa dizer que, 

por terem relações afetivo-sexuais com homens se identificavam, 

imediatamente, com a identidade de gênero feminina. As mulheres se 

identificavam, também, com o que era posto socialmente para os homens, 

independente da sua orientação sexual. 

 

 
24 A questão da identidade de gênero foi abordada apenas de forma inicial. Não 
aprofundaremos tal discussão nos limites desse Trabalho. Para  aprofundamento  consultar 
Lima (2011). 
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A questão da sexualidade humana é bastante complexa e vai além da 

identidade de gênero, uma vez que a nossa sociabilidade é marcada pela 

sobreposição e exploração do homem pelo homem – e da mulher pela   mulher 

– vivemos em uma sociedade heteronormativa que produz e reproduz a 

homofobia, a lesbofobia e transfobia como expressão da não tolerância à 

diversidade humana e, como estratégia desse sistema, impor sua opressão ao 

segmento social que não se enquadra no padrão heteronormativo patriarcal.  

Tal sistema acarreta fortes implicações para a construção da subjetividade das 

mulheres e dos homens que vivem e que acreditam em um projeto de vida 

afetivo-sexual, liberto dos modelos socialmente construídos e estabelecidos, 

que, por esse viés, torna-se, também, castrador do pleno desenvolvimento 

humano, configurando-se como uma alienação e violação. 

A dimensão da raça/etnia é, também, um fator basilar para a identidade 

social que o sujeito irá construir na sua processualidade ontológica concreta.  

Os resquícios da escravidão e da colonização sobre as comunidades  

primitivas, hoje sob outras formas, ainda permanecem na contemporaneidade, 

assim com permanece, também, no imaginário social, o preconceito contra os 

negros, indígenas e ciganos. Segundo Saffioti (1987), “alguns ditos populares 

expressam eloquentemente o preconceito de que é alvo o negro brasileiro: 

‘Negro, quando não suja na entrada, suja na saída’; ‘A situação está negra’; 

‘Ele é um negro de alma branca’”. Acrescentamos outros ditos  populares, 

como: “cigano é ladrão”; que as comunidades de terreiro (ligadas às religiões 

afrodescendentes) fazem “macumba”; que o índio é um ser “não-civilizado”, 

“Não sou índio para morar no mato”; dentre outras tantas expressões que 

inferiorizam socialmente a cultura dos povos étnicos, que não fazem parte dos 

grupos étnicos dominantes, ocasionando rebatimentos diretos na construção  

da identidade e  inclusive na afirmação de sua identidade. 

De acordo com o anuário de mulheres brasileiras 2011, a estimativa da 

população residente no Brasil, por sexo e cor/raça (em 1.000 pessoas), nos 

dados relativos às mulheres, 49.162 são negras (pretas e pardas), 213 são 

indígenas e 49.037 não negras (brancas e amarelas). Diante desses dados, 

visualizamos que as negras são a maioria das mulheres residentes no Brasil. 

Os  resultados  da  nossa  pesquisa  também  revelaram  essa  predominância. 
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Duas entrevistadas disseram que são morenas; uma parda, e duas, brancas. É 

importante ressaltar que Maria Sanclea reproduziu a raça/etnia que foi  

atribuída a ela: “O registro diz que é branca, cor branca”. Desses dados 

empíricos, encontramos duas problemáticas: primeiro, a raça/etnia foi atribuída 

por outra pessoa no registro de nascimento, ou seja, originalmente ela não é 

uma afirmação da identidade do sujeito, mas o que o outro atribuiu a partir da 

cor da pele, identificada, por vezes, no momento do nascimento. A segunda 

questão é que na sociabilidade existe uma série de mecanismos que são 

utilizados para mascarar a raça/etnia das pessoas, como no caso  da  

população negra que, ao invés de afirmar a sua negritude, com a palavra 

negro, fala “sou morena” ou “parda”, que são derivações dessa negritude. 

Lógico que a afirmação da identidade também sofre os rebatimentos da 

alienação e fetichização social, e esses se expressam também no conjunto 

articulado da classe, raça/etnia, gênero e orientação sexual. 

Todos esses processos estão intrinsecamente entrelaçados com a 

dimensão material da produção e reprodução da vida social na 

contemporaneidade. Faz-se necessária a discussão sobre a mulher no 

processo de produção material das relações sociais, através do trabalho. 
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Mulher de Moagem de Milho. Diego Rivera (1924). 
 
 
 
 
 
 

 

Pelas tuas mãos é produzido o pão, 

Com sabor de mel e fel, 

Que alimenta e nutre a todos, 

Inclusive a exploração e a dominação. 
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3. ENTRE A VIOLÊNCIA E A LIBERDADE: as contradições do 

trabalho na sociedade capitalista/patriarcal 

 
 
 

As relações materiais e espirituais são dimensões de um todo que estão 

em intensa conexão. O trabalho é o principal mediador ontológico da 

materialidade/subjetividade e da singularidade/universalidade na socialização 

dos sujeitos sociais. Em decorrência do desenvolvimento sócio-histórico, o 

trabalho tornou-se alienado, apresentando sua principal contradição: 

instrumento socializador e instrumento de alienação, pois é, principalmente, 

através do trabalho que a socialização se torna alienada. 

Dessa forma, faz-se necessário situarmos as condições objetivas e 

materiais em que as mulheres e homens estão inseridos na atual conjuntura. O 

trabalho está sofrendo um processo de regressão de direitos, com a perda 

crescente das conquistas da classe trabalhadora, uma vez que estamos em 

meio a uma crise estrutural do Capital, que busca incessantemente a sua 

reprodução, tendo como principal objetivo a produção do capital em detrimento 

da reprodução da humanidade, dos interesses humanos coletivos. 

As condições objetivas de vida de cada ser estão mediadas pela classe, 

gênero, raça/etnia, geração, territorialidade, sexualidade, dentre outros 

determinantes sociais. Assim sendo, as mulheres estão inseridas no mundo do 

trabalho de forma particular e, em decorrência da divisão sexual e técnica do 

trabalho, há uma maior opressão as mulheres (dominação/exploração) no 

trabalho, em especial as mulheres que estão em situação de violência. 

 
 
 

3.1.  As relações entre trabalho, violência e liberdade para as mulheres no 

capitalismo 

 

A dimensão do trabalho para a construção do ser mulher é fundamental, 

pois nela há uma série de mediações e determinações que implicam a 

construção material da realidade – e, nesta, o lugar da mulher no mundo do 
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trabalho – e da subjetividade humana, pois o trabalho tem fortes rebatimentos 

para a construção da subjetividade. 

Vivemos em uma conjuntura político-econômica e social adversa para 

os homens e as mulheres que detêm apenas a força de trabalho como meio de 

troca/venda para se inserirem no sistema sócio-econômico de produção e 

reprodução da humanidade na contemporaneidade, em tempos de crise 

estrutural do capitalismo25. Desde a década de 1970, vivemos um processo de 

reestruturação produtiva em conexão com a financeirização e mundialização  

do capital (ANTUNES, 2009), com a intensificação da exploração dos(as) 

trabalhadores(as), através das novas formas de expropriação26, da extração de 

mais-valia e “a subordinação de todos os valores humanos aos imperativos da 

acumulação e às exigências do lucro” (WOOD, 2010, p. 228), tendo como eixo 

central a reprodução da sociabilidade capitalista e a crescente acumulação do 

capital. 

No atual estágio do capitalismo, há um processo, cada vez maior, de 

socialização da produção e da realização da riqueza – sendo esta produzida 

em precárias condições e relações de trabalho e realizada a duras penas pelos 

trabalhadores(as) – e, na contra mão, há a apropriação por um grupo 

minoritário, cada vez mais restrito, dessa riqueza socialmente produzida e 

realizada. 

Segundo Antunes, a reestruturação produtiva está atrelada à atual crise 

estrutural do capital: 

No meio do furacão da crise que agora atinge o coração do 
sistema capitalista, vemos a erosão do trabalho relativamente 
contratado e regulamentado, herdeiro da era taylorista e 
fordista, modelo dominante do século XX – resultado de uma 
secular luta operária por direito sociais – que está sendo 
substituído pelas diversas formas de “empreendedorismo”, 
“cooperativismo”, “trabalho voluntário”, “trabalho atípico”, 
formas que oscilam entre a superexploração e a própria auto- 
exploração do trabalho, sempre caminhando em direção a uma 
precarização estrutural da força de trabalho em escala global. 
Isso sem falar da explosão do desemprego que atinge enormes 

 

25Ver Instván Mésazáros na obra “A crise estrutural do capital” (2009). 

 
 

26Sobre expropriação ver Virgínia Fontes, “O Brasil e o capital-imperialismo: Teoria e história”, 
capítulo I (2010). 
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contingentes de trabalhadores (ANTUNES, 2009,p. 15, grifos 
nossos) 

 
Dessa forma, a crise estrutural do capital provoca uma crise estrutural  

no trabalho, sendo materializada nas novas formas de realização do trabalho 

no contexto da reestruturação produtiva, que tem por base a flexibilização e a 

precarização do trabalho – com a acentuação da terceirização, do trabalho 

parcial, da informalidade, do trabalho polivalente, dentre outros – e o aumento 

estrondoso do exército industrial de reserva. É importante frisar que há um 

desmoronamento da regulamentação do trabalho, uma vez que é necessária 

uma legislação flexível para um relação de trabalho flexibilizada, sendo estas 

transformações a perda de conquistas históricas da classe trabalhadora 

(ANTUNES, 2012). 

Caracterizando o contexto atual, no tocante às perdas de conquistas 

históricas da classe trabalhadora no geral e, especialmente, no que diz  

respeito à regulação do trabalho, no confronto de forças capital versus  

trabalho, o capital está dando o direcionamento sócio-político mais acentuado 

na atualidade. Ressalte-se que isso não significa dizer que as tensões são 

postas pelo trabalho estão anuladas, mas estão “enfraquecidas”  diante  da 

força do capital. 

O exército industrial de reserva representa uma grande parcela das 

pessoas que não estão inseridas no processo econômico produtivo, que 

tendeu a crescer após a crise de 2008. De acordo com a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), em seu relatório Tendencias Mundiales del 

Empleo de 2011, estimou-se que, no ano de 2011, houve aproximadamente 

203,3 milhões de desempregados(as) em todo o mundo. Ressaltamos  que 

esse dado representa apenas uma  estimativa e não uma  precisão   numérica. 

No Brasil, a Pesquisa Mensal de Emprego (PME) realizada pelo IBGE (Instituto 

Brasileiro de geografia e Estatística)27 mostra que, em março de 2013, havia 

42.611 pessoas em idade ativa e, destas, apenas, 24.295 pessoas estavam 

economicamente ativas, e 18.346 pessoas não economicamente ativas, 

representando 42.9% das pessoas em idade ativa. É importante mostrar    que, 

27Pesquisa realizada nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de 
Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. 
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em março de 2012, o total de pessoas não economicamente ativas era de 

18.097, comparando o quantitativo de 2012 com o de 2013 tivemos um 

aumento de 1,36%. 

As relações sociais de gênero na divisão social e técnica do trabalho – 

“na divisão sexual do emprego e do trabalho” (HIRATA, 2010, p. 15) – 

visualizamos que permanece a divisão do trabalho e emprego entre os homens 

e as mulheres, sendo expressa através do trabalho, a dominação masculina as 

mulheres. As relações entre os homens e entre as mulheres no trabalho re- 

produzem o patriarcado, através do que é instituído socialmente como  

“trabalho feminino” e “trabalho masculino” com a valorização do que é 

masculino e desvalorização do feminino. 

 
A divisão sexual do trabalho produz e reproduz a assimetria 
entre práticas femininas e masculinas, constrói e reconstrói 
mecanismos de sujeição e disciplinamento das mulheres, 
produz e reproduz a subordinação de gênero dominação. 
(SOUZA-LOBO, 2011, p.174) 

 
Essa dominação no trabalho se efetiva com a opressão, na simbiose da 

exploração com a dominação (SAFFIOTI, 2004), expressa o lugar social da 

mulher no mundo do trabalho, no que tange: à forma de inserção no trabalho, à 

não inserção no trabalho assalariado, à remuneração, ao tipo de trabalho, à 

acumulação do trabalho doméstico com o assalariado, dentre outros, sendo 

decorrente da constituição da opressão por sexo, classe, raça/etnia. 

 
Em relação ao índice de desemprego, o relatório Global Employment 

Trends for Women da OIT de 2012, mostra que: 

 
Women have always faced a number of disadvantageous gaps 
in the labour market. As a first broad indicator, consider 
unemployment. The gender gap in unemployment, prior to the 
crisis, from 2002 to 2007 was constant on average at 0.5 
percentage points, with female unemployment in 2007 higher at 
5.8 per cent, than male unemployment which stood at 5.3 per 
cent […]. The crisis actually raised this gap, by 2011 to 0.7 
percentage  points,  with  women’s unemployment plateauing at 
6.4 per cent, and men’s unemployment also plateauing at about 
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5.7 per cent. ILO projections do not show a significant reduction 

in this elevated gap by 2013, or even 2017. (p.4)
28

 

 

 
 

A divisão sexual no trabalho se expressa de forma perversa para as 

mulheres, pois estas compõem a grande massa dos desempregados. Esses 

dados reforçam que há uma tendência a permanecer essa desproporção, não 

sendo alterada substancialmente até o ano de 2017.  Essa  desproporção 

sexual  no mundo do trabalho em nível  global  também permanece no    Brasil. 

Segundo a pesquisa realizada para o Anuário das Mulheres Brasileiras de  

2011, no índice sobre as taxas de desemprego, por sexo e cor/raça29, todas as 

regiões metropolitanas evidenciaram a acentuação da taxa de desemprego 

(das  pessoas  de  10  anos  e  mais)  para  as  mulheres.  A  região  onde      o 

desemprego foi mais acentuado foi a região metropolitana de Salvador, na qual 

os homens representam a taxa de 25,4% e as mulheres de 29,3%. 

É importante destacar que a taxa de desemprego não varia apenas no 

tocante a sexo, mas também a raça/etnia, a geração, a orientação sexual, a 

territorialidade, a escolarização, dentre outros determinantes de 

heterogeneização da classe trabalhadora. No que diz respeito à raça/etnia 

articulada a dimensão do sexo, visualizamos que as mulheres negras (pretas e 

pardas) são as que apresentam as maiores taxas de desemprego (BRASIL, 

2011). Na região metropolitana de Salvador, as mulheres negras chegam à 

marca de 30,8%, contra 20,6% das mulheres brancas e amarelas. Essa 

acentuação do desemprego em relação à raça/etnia também atinge aos 

homens,  praticamente,  nas mesmas  proporções.  Quanto à  territorialidade, a 

 

28Tradução: As mulheres sempre enfrentaram uma série de lacunas desfavoráveis no mercado 
de trabalho. Como um primeiro largo indicador, considere o desemprego. A diferença entre os 
sexos no desemprego, antes da crise, a partir de 2002 a 2007 foi constante, em média, em 0,5 
pontos percentuais, com o desemprego feminino em 2007 superior em 5,8 por cento, do que o 
desemprego masculino que se situou em 5,3 por cento [...]. A crise realmente aumentou essa 
lacuna, até 2011, para 0,7 pontos percentuais, com o desemprego das mulheres crescendo 
para 6,4 por cento, e a taxa de desemprego dos homens também cresceu em cerca de 5,7 por 
cento. As projeções da OIT não mostram uma redução significativa desse dado até 2013, ou 
mesmo 2017. 

 
 

29Pesquisa realizada nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, São 
Paulo, Distrito Federal, Fortaleza e Porto Alegre, no ano de 2010. 
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distribuição da população em idade ativa (PIA) por condição de atividade, 

segundo sexo e localização do domicílio, há uma diferenciação na condição 

economicamente ativa entre o campo e a cidade. As mulheres ativas da cidade 

representam 52,7% e as do campo 52,3% (BRASIL, 2011)30. 

A questão do desemprego/emprego merece destaque para algumas 

reflexões em relação aos dados supracitados. Os dados quantitativos são 

bastante limitados para sinalizarem com real precisão o número de mulheres e 

homens que estão realmente desempregados e a proporção de 

emprego/desemprego entre os homens e as mulheres. A taxa de desemprego 

ou as pessoas não economicamente ativas que aparecem nos dados 

quantitativos referem-se somente à inserção no mercado de trabalho formal, 

portanto, não mostram as pessoas que trabalham no ambiente doméstico ou 

nas atividades laborativas informais. 

Os dados colhidos na pesquisa que realizamos estão em consonância 

com essa tendência estrutural do mundo do trabalho e com o desemprego  

mais acentuado entre as mulheres. Das 5 mulheres que foram entrevistadas, 2 

estão desempregadas; 2 estão em trabalhos informais, e 1 está aposentada  

por invalidez, ressaltando que destas; 4 mulheres são as chefes das famílias – 

ou seja, a família depende do seu salário para o sustento – mesmo estando 

desempregadas ou em trabalhos informais. 

As transformações no mundo do trabalho são bastante complexas e 

envolvem diversos determinantes, ao se analisar a mulher dentro do contexto 

sócio-metabólico do capital, sendo imprescindível ressaltar, além dos fatores já 

citados, que: 

Observa-se, no universo do mundo do trabalho no capitalismo 
contemporâneo, uma múltipla processualidade: de um lado, 
verificou-se uma desproletarização do trabalho industrial, fabril 
[...]. Mas, paralelamente, efetivou-se uma expansiva expansão 
do trabalho assalariado, a partir da enorme ampliação do 
assalariamento do setor de serviços; verificou-se uma 
significativa heterogeneização do trabalho, expressa também 
através da crescente incorporação do contigente feminino no 
mundo operário; vivencia-se também uma subproletarização 
intensificada, presente na expansão do trabalho parcial, 
temporário, precário, subcontratado, “terceirizado”, que   marca 

 
30Anuário das Mulheres Brasileiras, 2011, pesquisa realizada em 2009. 
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a sociedade dual no capitalismo avançado. (ANTUNES, 2007, 

p.49, grifos nossos). 

 
Antunes expõe o processo de desproletarização do trabalho industrial, a 

heterogenização do trabalho e a subproletarização, como fenômenos 

importantes,   que   estão   conectados,   para   analisarmos   o   trabalho      na 

contemporaneidade. No que tange à desproletarização, esse fenômeno tem, 

intrinsecamente, relação com o desenvolvimento técnico-científico31 e a sua 

incorporação ao processo produtivo, acarretando o desemprego estrutural em 

decorrência da substituição do trabalho vivo pelo trabalho morto 32, porém é 

fundamental compreendermos que a produção da riqueza social é realizada e 

depende do trabalho vivo, pois não há possibilidade da produção de riqueza 

social sem a presença da força de trabalho humana (a tecnologia é apenas 

potencializadora dessa produção). O que há é uma contradição inerente ao 

modo de produção capitalista, que é desenvolvido com base na produção da 

riqueza através do trabalho humano, mas que busca potencializar este trabalho 

com o mecanismo técnico-científico, a fim de retirar o máximo de mais-valia, 

excluindo parcela significativa de trabalhadores(as) do processo produtivo. 

A heterogeneização do trabalho se refere ao processo de diversificação, 

cada vez maior, dentre as trabalhadoras e os trabalhadores, com destaque  

para a feminização do mundo do trabalho, que absorveu um contingente muito 

grande da força de trabalho da mulher, com destaque para a absorção de mão- 

de-obra pelo setor de serviços. Antunes (2012) ressalta que a incorporação do 

trabalho feminino é uma tendência estrutural do atual estágio do capitalismo. 

Além disso, a heterogeneização está relacionada à qualificação, 

desespecialização e as formas de inserção e condição de trabalho, que tem 

estreita relação com a subproletarização do trabalho, através da incorporação 

da força de trabalho de forma precarizada. Segundo Melo (2002, p.69), 

 
 
 

 
31Mas não só, pois o exército industrial de reserva é parte orgânica do capitalismo, sendo este 
consequência de diversos determinantes das relações de produção capitalista. 

 

 
32Conferir a esse respeito Netto e Braz (2007). 
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A inserção das mulheres, embora mais dinâmica do que a dos 
homens, não deixa ainda de ser uma incorporação  
subordinada ao poder masculino. É evidente que essa 
expansão da mão-de-obra feminina no mercado de trabalho foi 
uma barreira vencida pelas mulheres no seu processo de 
emancipação sócio-econômica, e teve  grandes repercussões 
no mundo do trabalho. O maior dinamismo da entrada feminina 
foi um aspecto positivo na sociedade, mas foi seguido de um 
aumento das taxas de desemprego, diminuição da capacidade 
de geração de postos de trabalho na economia, modificações 
nas relações trabalhistas com crescimento da informalidade e 
queda das rendas do trabalho. 

 
Dessa forma, a incorporação crescente do trabalho da mulher na 

contemporaneidade se dá ao mesmo tempo em que há um alto índice de 

desemprego e formas precárias de realização do trabalho. Este fenômeno 

requer que analisemos qual a forma de inserção da mulher no processo 

econômico-produtivo, pois essa tendência de incorporação  do  trabalho 

feminino não significa dizer que há um processo de igualdade entre homens e 

mulheres. 

A desigualdade de gênero no mundo do trabalho permanece, pois 

verificamos que há uma valorização do trabalho desenvolvido pelos homens, 

em detrimento dos que são executados por mulheres, e uma nítida divisão 

sexual do trabalho, no que tange a trabalhos que são reconhecidos  

socialmente como “trabalho de homem” e “trabalho de mulher”. A “barreira” 

dessa divisão sexual do e no trabalho está em processo de desconstrução  em 

decorrência do ingresso cada vez maior das mulheres no mundo do trabalho e 

das reivindicações do movimento feminista33. Importa frisarmos que a divisão 

sexual do trabalho ainda permanece, e que as mulheres e o trabalho realizado 

por     elas     são     desvalorizados     devido     ao     sistema     de    opressão 

capitalismo/patriarcado, ainda vigente. 

Na distribuição dos(as) ocupados(as) por setor de atividade econômica, 

segundo o sexo, visualizamos que a maioria das mulheres estão nas  

atividades de serviços domésticos (17%), comércio e reparação (16.8%) e 

educação, saúde e serviços sociais (16,7%), totalizando 50,5% dos espaços 

 
 

33
Mais adiante trataremos com maior detalhe sobre este movimento e seus rebatimentos para a 

vida das mulheres. 
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sócio-ocupacionais das mulheres brasileiras. Já no que diz respeito aos 

homens, os espaços ocupacionais que mais se destacam, são: agricultura 

(20,5%), comércio e reparação (18,5%) e indústria e transformação (14,9%), 

totalizando 53,9 % (BRASIL, 2011)34. 

Destacamos dois espaços sócio-ocupacionais que apresentam 

diferenças significativas de inserção de homens e de mulheres no trabalho. O 

primeiro deles é da construção civil, que, para os homens, representam 12,6% 

dos espaços de trabalho e, para as mulheres, apenas 0,5%. O segundo locus 

de trabalho, são os serviços domésticos que, para os homens, tem um 

percentual de apenas 0,9% e, para as mulheres, atinge um total de 17% 

(BRASIL, 2011). Ressalte-se que os serviços domésticos por muito  tempo 

foram colocados à margem do emprego formal, uma vez que a Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT) no Brasil data de 1943, e apenas em 2013, após 70 

anos, as(os) trabalhadoras(es) domésticas(os) conseguem os mesmos direitos 

assegurados aos demais trabalhadores, como, por exemplo, jornada semanal, 

horas extras, férias, décimo terceiro, dentre outros. Esses dois espaços sócio- 

ocupacionais evidenciam a permanência da segregação entre homens e 

mulheres no mundo do trabalho, confirmando que as relações de trabalho são 

sexuadas, e que, nesta relação, as mulheres, na grande maioria, a depender 

da ocupação, estão em situação de inferioridade. 

Podemos citar o caso de Maria Milena, que trabalhou por muito tempo  

na construção civil, lugar social do trabalho para os homens, 

Pesquisadora: Fazia o que na construção civil? Maria Milena: 
Lá? Oxe, olha aqui eu toda quebrada de limpar chão, limpar 
teto, limpar janela. Em tempo de cair e sofrer um acidente, viu? 
(grifos nossos) 

 
 

Desse modo, a inserção das mulheres nos serviços sócio-ocupacionais 

“masculinos” é realizada, na maioria das vezes, a duras penas, como no caso 

de Maria Milena, que realizava as funções mais precárias, em decorrência de 

ser mulher e por ter uma baixa qualificação para a área. Observe-se que a 

baixa  qualificação  não  pode  ser  um  determinante  em  absoluto,  pois     há 

 

34Anuário de Mulheres Brasileiras 2011, pesquisa realizada em 2009. 
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trabalhadores da construção civil que têm uma baixa escolarização e ocupam 

uma boa função. A função que Maria Milena desempenhava era um trabalho 

que não tinha valorização em decorrência de sua característica básica – limpar 

– “ser coisa de mulher”. Além disso, na sua fala é evidente o risco de acidente 

de trabalho enfrentado e de adoecimento em decorrência do trabalho 

precarizado: “Olhe eu aqui toda quebrada”. Maria Milena ainda traz nas mãos 

as marcas das sequelas do adoecimento no trabalho. 

Antunes, em fala no programa “Roda Viva”, discutindo o processo de 

precarização no trabalho, ressaltou as péssimas condições de trabalho do info- 

proletário, composto em 70% por mulheres e das ameaças à degradação do 

trabalho das mulheres. 

 
 
 

As trabalhadoras do info-proletários, as mulheres, elas têm 
adoecimentos de ouvido, elas têm adoecimento de voz, elas 
têm constrangimentos que decorrem da impossibilidade de sair 
para irem ao banheiro, tem tempo de ir ao banheiro! [...] uma 
empresa transnacional estava propondo [no Brasil] que as 
trabalhadoras que ficam contabilizando nos caixas usassem 
fraldões, entendem? Vocês entendem isso? Fraldões para não 
precisar ficar toda hora levantando para ir ao banheiro [...] eu 
fico imaginando se uma transnacional dessas propusesse isso 
no seu país de origem [...] Então, os adoecimentos são de 
vários tipos, estamos falando de suicídios na Telecom. Desde 
2010 houve mais de uma dezena de suicídios na Foxcom. 
(ANTUNES, 2012, s/p) 

 
 

 
A incorporação do trabalho das mulheres ao  desenvolvimento 

econômico produtivo é, em alguns casos, como citado na exemplificação, 

realizado no limite da resistência humana, chegando ao ponto dos(as) 

trabalhadores(as) cometerem suicídio, em decorrência da extrema exploração 

e da consequente fragilização do ser humano, retirando até o limite possível 

das suas forças. Além disso, tentaram, nos países periféricos, a introdução de 

métodos quase escravistas, como no exemplo dos fraldões, para fazer com  

que o trabalho seja ininterrupto, aumentando assim a extração de mais valia. 

Além da segregação sexual do trabalho, as mulheres sofrem a 

desvalorização do seu trabalho, uma vez que o rendimento médio real  dos(as) 
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assalariados(as) no trabalho principal, por sexo e cor/raça, em novembro de 

2010, na região metropolitana de Recife, para os homens era de R$ 1.090,00 

ao passo que para as mulheres era de R$ 947,00. A pesquisa evidência ainda 

a acentuação da desvalorização do trabalho para as mulheres negras, uma vez 

que o rendimento médio era de R$752,00, e o rendimento das mulheres 

brancas era R$ 1.220,00 (BRASIL, 2011)35. 

Em relação à Distribuição das(os) ocupadas(os) por faixas de 

rendimento mensal do trabalho principal, segundo sexo e grupos de anos de 

estudo (BRASIL, 20011), a pesquisa revela que das mulheres que estudaram 

entre 4 e 7 anos36, 70,1% ganham até um salário mínimo, enquanto 41,4% dos 

homens, na mesma faixa de escolarização, têm essa remuneração. Quando 

variamos  a  escolaridade,  visualizamos  que  as  mulheres  que estudaram 15 

anos ou mais, 27,7% delas ganham mais de 5 salários mínimos, enquanto o 

percentual de homens que estão na mesma média de escolarização e 

remuneração é de 52,2%. Porém, a taxa de escolarização das mulheres, de 

forma geral, no Brasil é maior que as dos homens. Em relação ao  nível 

superior no território urbano as mulheres representam 9,2%, e os  homens 

7,8%, e no território rural, as mulheres são 1,8%, e os homens 1,1%. 

As mulheres apresentam maior escolarização, porém a média de 

remuneração é inferior a dos homens. Ou seja, as mulheres estudam mais e 

ganham menos. Essa diferença entre os sexos no trabalho tem rebatimentos 

direto do patriarcado, que, por sua vez, é incorporado à lógica do capitalismo e 

transformado em instrumento de maior exploração as mulheres. Assim, no 

interior da classe trabalhadora, as mulheres ficam subordinadas ao poder dos 

homens, sejam através do uso das suas prerrogativas de macho, ao proibir a 

mulher de trabalhar – destinando-a exclusivamente à esfera doméstica – ou 

pela valorização da sua força de trabalho, em relação ao trabalho da mulher. 

Ao analisar a escolarização, a remuneração e as condições de trabalho 

das  mulheres  que participaram da  nossa  pesquisa,  obtivemos  os seguintes 

 

35Anuário de Mulheres Brasileiras 2011, pesquisa realizada em 2010. 

 
 

36Média de estudo do perfil das mulheres que participaram da pesquisa. 
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dados. Em relação à escolarização, 3 mulheres não concluíram o ensino 

fundamental, 1 concluiu o ensino fundamental e 1 concluiu o ensino médio. A 

média da escolarização das mulheres que participaram da pesquisa apresenta 

um nível muito baixo, estando em conformidade com o índice de analfabetismo 

do RN, que atualmente ocupa a 23ª posição na taxa de analfabetismo,  

segundo o Observatório de educação no RN (2013). 

No tocante à renda familiar articulada com o nível de escolarização das 

mulheres entrevistadas, 3 mulheres têm renda mensal menor que um salário 

mínimo e não completaram o nível fundamental; a renda de 1 mulher gira em 

torno de um a dois salários mínimos, e 1 mulher tem a renda maior que dois 

salários mínimos, ressaltando que a maior renda familiar é de 2 mil reais (para 

a família de Maria Vanessa, que concluiu o ensino médio, é trabalhadora 

informal, e o esposo contribui com a renda familiar). Todas ingressaram no 

mercado de trabalho na adolescência de forma informal. É importante ressaltar 

que as informações apresentadas nesta pesquisa, sobre a escolarização,  

renda familiar e situação de trabalho, tem sua especificidade, pois estamos 

analisando um grupo de mulheres que estiveram e estão em situação de 

violência e necessitaram dos serviços da política de enfrentamento a violência 

contra a mulher, em especial, aos serviços socioassistenciais. 

Em relação à situação de trabalho, todas as mulheres trabalhavam, e 

apenas a aposentada trabalha para o consumo próprio, incluindo as que 

disseram que estavam desempregadas, mas, na realidade, exercem o trabalho 

informal, mesmo de forma eventual – as demais trabalham sem carteira 

assinada na informalidade. O trabalho informal é realizado de forma precária e 

representa um retrocesso histórico as garantias legais no trabalho, no caso de 

Maria Milena, quando foi questionada pela situação de trabalho ela respondeu: 

 

Eu ando carregando palha, limpando o chão dos outros. 
Pesquisadora: A função que você desempenha? A função 
ainda não foi diagnosticada porque assim, ele me chamou pra 
ajudar, entendeu? Só pela parte da manhã. Aí eu estou lá. 
Pronto, agora mesmo eu já fui, joguei o lixo fora. Estou 
trabalhando lá, ajudando, dando uma força. Porque eles 
também estão me dando uma força. Porque cinquenta reais  
por semana está bom pra mim, porque eu estou juntando pra 
alugar uma casa, pra ver se eu consigo ficar com os meus 
filhos. 
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O trabalho informal realizado na exemplificação citada é realizado a 

duras penas, em decorrência de um processo sócio-histórico de segregação 

sexual no trabalho que desembocou em um processo de  superexploração, 

mais acentuada, para as mulheres. Esse processo tem fortes implicações do 

capitalismo-patriarcado na escolarização, na dicotomia do que é socialmente 

atribuído como trabalho masculino ou feminino – “de homem” ou “de mulher” – 

na hierarquização do trabalho (o trabalho do homem tem maior valor social, 

cultural e economicamente) e na internalização dessa opressão. 

Dessa forma, o processo de ingresso da mulher no trabalho fora do 

ambiente doméstico traz uma carga histórica de opressão, como no caso de 

Maria Milena, seja em decorrência da baixa escolarização, da não 

especialização do trabalho ou pela condição de ser trabalho “de mulher”. As 

mulheres exercem atividades laborais no setor informal, principalmente nos 

serviços que expressam a extensão do trabalho doméstico, seja realizando os 

afazeres do domicílio: limpando, lavando, cozinhando, cuidando, seja 

trabalhando na fabricação e/ou venda de comida. 

O trabalho desempenhado, na situação citada, não tem  função 

específica é “de tudo um pouco” e tem um valor socialmente reconhecido – 

evidentemente que o valor da remuneração do trabalho é dado considerando 

também o quanto é reconhecido e não só o quanto é necessário – que 

materialmente, na forma de salário, é inferior ao mínimo estabelecido pelo 

poder público. Maria Milena recebe mensalmente em torno de R$ 200,00 

(duzentos reais) a R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) mensais, e a 

complementação da sua renda é o programa Bolsa Família. Dentre as 

mulheres que disseram que estavam desempregadas e as trabalhadoras 

informais, a remuneração mais importante/fixa é o Bolsa Família, exceto no 

caso de Maria Vanessa. 

A informalidade é um traço bastante característico da condição da 

mulher no trabalho, uma vez que parcela da população feminina que trabalha 

não usufrui dos direitos trabalhistas – conquistados no Brasil na década de 

1940 – pois exerce seu trabalho na informalidade e por isso não “colhem” os 

frutos   das   conquistas   dos   trabalhadores.   No   Brasil   (BRASIL,   2011), a 
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proporção de mulheres ocupadas que contribuem para a Previdência Social, 

em 2009, foi de 52,7%, ou seja, pouco mais da metade das mulheres  

brasileiras tinha o seguro social e podia usufruir da licença maternidade, do 

auxilio doença, dentre outras garantias do trabalho. A situação da mulher 

nordestina é mais crítica, pois apenas 36,8% contribuíam para a Previdência 

Social. Esse dado reflete o quanto as mulheres do Nordeste brasileiro estão  

em relações de trabalho precarizadas, que, diante da lei, não têm as garantias 

e/ou reconhecimento como trabalhadoras e ficam vulneráveis aos acasos do 

trabalho e da vida. 

Do percentual de mulheres ocupadas que não contribuem para a 

Previdência Social e exercem trabalho informal para o autoconsumo, tem-se 

um total de 98,8% e, dentre as que não são remuneradas, totalizam 91,4%. 

Esses dados refletem que a mulher “Do lar” e as mulheres que têm  seu 

trabalho informal voltado para o sustento da família, quase em sua totalidade, 

não têm acesso às garantias do trabalho, muitas vezes não sendo 

reconhecidas como trabalhadoras, e seu trabalho é visto como uma “ajuda”, 

complemento familiar ao trabalho do homem. 

O tempo de trabalho semanal dedicado aos afazeres domésticos, por 

sexo e cor/raça, segundo a condição de atividade (BRASIL, 2011)37  mostra  

que as mulheres, sejam elas economicamente ativas ou não,  despendem 

muito  mais  trabalho  no  ambiente  doméstico  que  os  homens.  As mulheres 

economicamente ativas gastam 22,4 horas por semana no trabalho  doméstico 

– as mulheres brancas e amarelas, 21,3 horas, e as mulheres negras (pretas e 

pardas) 23,4 horas – e os homens trabalham 9,8 horas no ambiente doméstico 

– os homens brancos e amarelos, 9,4, e os homens negros (pretos e pardos) 

10,1. Já entre as pessoas que não são economicamente ativas, as mulheres 

trabalham 27,7 horas por semana nos afazeres domésticos, e os homens, 11,2 

horas semanais. Dessa forma, fica evidente que sobre a mulher há uma carga 

maior de opressão/exploração, pois as mulheres exercem trabalho extra lar e 

no lar, somando uma carga horária semanal de trabalho aproximadamente de 

66,4  horas (22,4 horas no ambiente doméstico, mais  44 horas  semanais    de 

 

37Pesquisa realizada em 2009. 
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trabalho como prevista na CLT). Ressalte-se que os negros são as que mais 

exercem trabalho doméstico, seja entre os homens ou entre as mulheres. 

O trabalho informal atinge um grande percentual das mulheres 

brasileiras, sendo importante ressaltar uma dimensão do trabalho informal que 

ganhou grandes proporções no Brasil, e que tem como alvo principal as 

mulheres, que revendendoras e/ou consultoras. Segundo Araújo e Durães, 

 

[...] ao lado do trabalho ambulante, envolve também um 
expressivo exército de mulheres: as revendendoras ou 
“consultoras” de cosméticos e produtos de higiene pessoal. 
Verifica-se, nos últimos anos, um crescimento exponencial 
dessa atividade, perceptível no cotidiano das [pequenas,] 
grandes ou médias cidades brasileiras. O dado relevante é que 
essas mulheres não são reconhecidas como  trabalhadoras, 
pois são chamadas de “consultoras” (2010, p. 98). 

 

 
Há uma grande parcela das mulheres que trabalha nessas condições de 

informalidade (quase invisíveis) e sem nenhuma garantia trabalhista ou vínculo 

de trabalho: ganha-se pelo que se vende, cerca de 20% a 30% da quantidade 

vendida, trabalhando de porta em porta. As principais empresas no Brasil, na 

venda de cosméticos, são a AVON e a Natura, e há uma gama de empresas 

que comercializam outras mercadorias, como roupas e utensílios de cama, 

mesa e banho. Ou seja, este é um nicho informal de mulheres e para as 

mulheres, pois os produtos são voltados, quase que exclusivamente, para o 

“mundo feminino”. 

Das participantes da pesquisa que trabalhavam na informalidade, quatro 

das cinco mulheres entrevistadas estavam inseridas de diferentes formas na 

informalidade. Maria Vanessa, com uma lanchonete, desenvolvendo o trabalho 

juntamente com a família (recebe ajuda dos filhos); Maria Milena trabalha tanto 

como empregada doméstica (sem carteira assinada) como é ambulante, 

vendendo coco na comunidade onde vive. Maria Aniele estava iniciando as 

atividades de sacoleira (venda de roupas de casa em casa) e parou seu 

trabalho quando teve que realizar uma viagem para trazer mercadorias, e sua 

filha foi abusada sexualmente pelo seu ex-companheiro. Maria Sanclea está 

em uma situação de extrema vulnerabilidade, no tocante ao trabalho, pois, com 

baixa  escolaridade,  mãe  de  7  filhos  e  única  responsável  pelo  cuidado    e 
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sustento da casa (o pai das crianças “contribui” com R$ 200,00 por mês) 

trabalha no que aparecer, ou seja, aceita qualquer tipo de condições de 

trabalho, em decorrência da necessidade de sustento da família. 

Sendo assim, além de visualizarmos as determinações do trabalho na 

vida das mulheres, é fundamental analisarmos os determinantes do trabalho na 

particularidade da vida das mulheres que estão ou estiveram em situação de 

violência, para que, assim, possamos nos aproximar cada vez mais da 

realidade concreta vivenciada, cotidianamente, por essas mulheres, e 

visualizarmos as múltiplas faces e facetas que o trabalho tem para a sua 

permanência ou superação da situação de violência. 

 
 

 
3.2 As particularidades do trabalho na vida das mulheres em situação de 

violência 

 
 

 
O trabalho é uma categoria central para analisar a mulher em situação 

de violência, pois este tem rebatimentos diretos na dimensão objetiva e 

subjetiva de sua existência. Iremos destacar a situação sócio-econômica das 

mulheres, com ênfase na forma de acesso ao trabalho e na condição de 

trabalho que estas mulheres tiveram durante a situação de violência, antes e 

após o casamento. A situação de trabalho terá rebatimentos na situação sócio- 

econômica da mulher e de sua família – pessoas que compartilham a mesma 

habitação ou mantêm uma ligação afetiva ou sanguínea – a saber: a condição 

material para a subsistência (representada através da renda familiar mensal), a 

situação de moradia, a manutenção dos vínculos familiares, a escolarização e  

a subjetividade (como no caso de Maria Vanessa, que queria se sentir livre e 

útil). 

A inserção no trabalho na vida das mulheres dá-se desde cedo, na 

família, onde as meninas, desde criança, já começam a serem treinadas para 

os trabalhos domésticos, que vai ser exercido durante boa parte da vida ou em 

toda ela, com a exceção de algumas mulheres pertencentes às famílias que 

ocupam  uma   posição   superior   na  estrutura   sócio-econômica,   pois estas 
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pagam/compram esse tipo de trabalho de outras mulheres. Um exemplo dessa 

situação de exploração de uma mulher sobre a outra – que tem a classe ou o 

acesso ao trabalho como principal fator (as mulheres da classe trabalhadora, 

que têm acesso ao trabalho formal também requisitam o trabalho informal de 

outras mulheres) – é o trabalho de babá, no qual as mulheres deixam seus 

filhos para cuidar dos filhos de outras, em troca de um salário. 

O trabalho doméstico é um determinante para opressão das mulheres  

na sociedade patriarcal e capitalista, uma vez que as mulheres são 

domesticadas socialmente, ou seja, destinadas ao ambiente doméstico – 

mesmo que na atual conjuntura essa determinação tenha sofrido mudanças 

consideradas, em decorrência da luta feminista e conquista de direitos 

humanos para as mulheres. Devido à simbiose do patriarcado e capitalismo, 

verificamos que a opressão às mulheres não depende apenas da dominação 

do masculino sobre o feminino, uma vez que as relações de exploração 

dominantes na sociabilidade capitalista irão ter interferência direta na opressão 

às mulheres, sendo um reflexo disso a desvalorização do trabalho doméstico. 

Porém, vale ressaltar que as mulheres podem ser exploradas no ambiente 

doméstico por outras mulheres que compram sua força de trabalho. 

Desse modo, a inserção das mulheres no trabalho dá-se desde muito 

cedo no ambiente do lar 38 , verificando que praticamente a totalidade das 

mulheres, principalmente as que pertencem às famílias da classe trabalhadora. 

Em decorrência da necessidade de inserção no trabalho fora do lar, seja pela 

necessidade da remuneração, seja pela busca de independência, as mulheres, 

na maioria das vezes, são “destinadas”, principalmente, aos postos de trabalho 

que representam uma extensão dos serviços domésticos, sendo remuneradas, 

pois o seu trabalho é vendido ou despendido para uma pessoa fora do “núcleo” 

familiar. 

 
 
 

 
38 É importante destacar que os homens da classe trabalhadora também passam por esse 
processo de inserção ao trabalho desde muito cedo. Um exemplo dessa inserção é a atividade 
agrícola, uma vez que os meninos desde cedo são requisitados para tal atividade, assim com 
também, as meninas (de 5 a 14 anos), que em 2009 representavam 159.008 no trabalho 
agrícola (BRASIL, 2011). 
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O trabalho fora do lar, muita vezes, se dá precocemente, dessa forma, o 

trabalho infantil está presente tanto na vida das meninas, como na dos 

meninos, como podemos observar a seguir: 

 
Em 2010, havia 3,4 milhões de crianças e adolescentes de 10  
a 17 anos de idade ocupados, o que representava 3,9% das 
86,4 milhões de pessoas ocupadas com 10 anos ou mais de 
idade. A população ocupada de 10 a 15 anos equivalia a 1,9% 
dos trabalhadores, 1,6 milhão de pessoas. Já na faixa de 16 ou 
17 anos eram 1,8 milhão (2,1% do total), caso em que o 
trabalho é autorizado, desde que não seja prejudicial à saúde, 
à segurança e à moralidade. Os adolescentes de 14 ou 15 
anos só poderiam trabalhar como aprendizes. Em 2000, as 
crianças e adolescentes de 10 a 17 anos de idade 
representavam 6,0% das 65,6 milhões de pessoas ocupadas 
de 10 anos ou mais de idade.[...] A parcela de crianças e 
adolescentes ocupados do sexo masculino (2,065 milhões) 
manteve-se superior à feminina (1,342 milhão) em 2010. No 
grupo etário de 10 a 15 anos, os meninos representaram  
60,3% (964 mil), ao passo que na faixa de 16 ou 17 anos, 
60,9% (1,101 milhão). (IBGE, 2012, s/p, grifos nossos) 

 
 

Estes dados quantitativos mostram o alto índice do trabalho infantil na 

sociedade brasileira, chegando à marca de 3.407.000 de meninos e meninas 

que trabalham, de 10 a 17 anos, em 2010, sendo majoritariamente (64,9%) 

realizado por meninos contra 35,1% das meninas. Esses dados numéricos 

mostram duas faces do patriarcado. Primeiro: a reprodução, desde a infância, 

de que o trabalho é algo próprio dos homens e, por este motivo, os meninos 

são os mais requisitados. Segundo: o trabalho doméstico infantil realizado  

pelas meninas no lar não foi contabilizado, invisibilizando-o e reforçando o 

trabalho doméstico como um não trabalho. 

As condições de trabalho das mulheres que participaram da pesquisa 

seguiram este “cruel destino”, como no caso de Maria Vanessa, que começou a 

trabalhar aos 14 anos. 

Maria Vanessa: A minha infância foi boa. A minha infância, até 
os quatorze anos, normal como qualquer outra criança. A partir 
daí eu comecei a trabalhar, aí aos dezesseis anos casei com 
esse que é meu esposo hoje e foi onde tudo aconteceu, até 
hoje. Pesquisadora: E você começou a trabalhar com quatorze 
anos? Maria Vanessa: Foi. Por vontade própria, porque eu quis 
mesmo. Assim, não era uma situação precária. É porque eu 
sempre tive o pensamento assim independente, de qualquer 
coisa trabalhar. Meu pai, eu tinha pai e mãe, mas o meu pai  
não  consentia não  que eu trabalhasse,  mas eu comecei.   Na 
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época, hoje não, hoje tem toda uma burocracia, mas na época 
eu trabalhei de babá, cuidei de crianças. Era uma criança 
cuidando de outra criança. (grifos nossos) 

 
 

A situação de acesso ao trabalho extra lar, acima descrita, revela que o 

trabalho representa para o sujeito uma ruptura com o desenvolvimento  

“natural” da infância, ao afirmar que: “A minha infância, até os quatorze anos, 

normal como qualquer outra criança. A partir daí eu comecei a trabalhar”, 

evidenciando que o trabalho extra lar é um divisor de águas entre o 

desenvolvimento sócio-infantil e o processo de adultização, com o ingresso na 

vida pública, via trabalho. Porém é reconhecido pela entrevistada que “Era uma 

criança cuidando de outra criança”, mostrando que naquele momento ainda 

não tinha uma maturidade própria da idade adulta. 

O trabalho é visto pela mulher como uma estratégia de independência: 

“Eu sempre tive o pensamento assim independente, de qualquer coisa 

trabalhar”. Essa independência é uma via de mão dupla, tanto no sentido da 

independência econômica quanto da família, em decorrência da opressão 

sofrida – na articulação entre patriarcado, adultocentrismo e capitalismo – 

ficando expresso na seguinte afirmação: “O meu pai não consentia não que eu 

trabalhasse, mas eu comecei”. Mostra que a mulher no processo de  

construção do seu ser está permeada em seu cotidiano por forças de  

opressão, mas que, em determinado momento e, em alguma medida, lutam 

contra a opressão, transgredindo as ordens patriarcais. 

O ingresso de Maria do Livramento no trabalho foi, também, de forma 

precária. Começou a trabalhar pela via do trabalho informal, precarizado e mal 

remunerado: “Com dezesseis anos, trabalhei em uma lanchonete, e lavei muita 

roupa pra fora, de ganho. Trabalhei em casa de família”. Marinete casou aos  

17 anos e teve 11 filhos (entre filhos e filhas), destes morreram 5, e criou 2 

netos. Percebemos, neste caso, quanta é a opressão destinada as mulheres 

nesta sociabilidade em que vivemos, pois, além de ingressar no mercado de 

trabalho de uma forma extremamente precarizada, tem na família outra carga 

enorme de “obrigações” por ser mulher, que foi potencializada por ser mãe de 

11 filhos(as) e ainda ter criado dois netos. 
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As mulheres que participaram desta pesquisa, em média, têm uma 

inserção precária no trabalho e baixa escolarização. Essa situação se agrava 

quando a mulher constitui família e passa a assumir as funções no âmbito 

doméstico – cuidar dos filhos, passar, lavar, arrumar a casa, cozinhar, dentre 

outras– acarretando em um processo de afastamento da vida pública, ao 

interromperem os estudos e não realizarem uma especialização para o 

trabalho, apenas “detêm as qualidades femininas” para o mercado, que são os 

postos de trabalho mal remunerados e, quase sempre, informais. 

Dessa forma, o casamento representa para as mulheres o exclusivismo 

sexual e uma “muralha” entre o privado – ambiente doméstico que exige uma 

carga enorme de trabalho para as mulheres – e o público, que, em decorrência 

das exigências domésticas, paulatinamente as mulheres vão se afastando da 

escola, do trabalho formal e da participação política. É importante frisar que 

essa realidade de vida marca a maioria das mulheres, entretanto há mulheres 

que conseguem uma boa inserção no trabalho e na vida pública de forma 

geral. 

O casamento, no caso de Maria Aniele, teve determinantes diretos para 

sua dificuldade de inserção na vida pública. Maria Aniele estudou até o sexto 

ano, pois teve que abandonar a escola em plena juventude quando engravidou 

da sua primeira filha. Em decorrência da não qualificação profissional, 

trabalhou por muito tempo como auxiliar de cozinha (com carteira assinada) e 

em atividades informais. Coabita há 11 anos com seu agressor (este é o 

segundo relacionamento), pois não tem outra residência para morar, nem 

condição financeira de alugar outro local, pois o Bolsa Família é sua única  

fonte de renda. 

Pesquisadora: Qual é a renda familiar? Não tenho. Eu 
ultimamente estou só com a Bolsa Família. Dependia do 
dinheiro dele, quando ele queria colocar dentro de casa. [...] 
Mas assim eu fui levando a vida. Podia mais fazer o que? Com 
três filhos, tinha que levar. Mas aí chegou um certo ponto que 
não tem mais como. E até porque eu não tive ajuda. Eu me 
sentia só, e até hoje me sinto. Procurei ajuda várias vezes e 
não tive de nenhum lado (grifos nossos). 
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Diante da dependência econômica-afetiva do seu ex-companheiro, da 

necessidade do sustento dos filhos e de não ter condições objetivas de arcar 

sozinha com as despesas da família, Maria Aniele teve que ir “levando a vida”, 

submetendo-se a uma opressão cotidiana – vivida por esta mulher e por tantas 

outras que estão na mesma situação – possibilitando-nos afirmar que o não 

acesso ao trabalho digno é um fator crucial para a permanência da mulher, e  

de seus(suas) filhos(as), na situação de violência. Além disso, muitas vezes 

essas mulheres têm origem pobre, e a família não tem condições de ajudá-las  

a sair dessa situação. E o Estado, com suas políticas sociais mínimas, também 

não contribui efetivamente para que a mulher possa sair desse meio violento39. 

Maria Milena, também, teve uma inserção precária no trabalho, que veio 

a se agravar com a situação de violência e, principalmente, quando resolveu 

sair do meio violento (sua casa). Maria Milena era a provedora da família e 

coabitava com seus dois filhos mais novos e seu ex-companheiro, quando 

ocorreu o fim do relacionamento, pois não aguentava mais as sucessivas 

agressões. Alugou uma casa para morar junto com os filhos, mas não teve 

condições materiais de permanecer, sendo despejada. Hoje, está em situação 

de rua e longe dos filhos – o ex-companheiro não dividiu os bens, eles tinham 

duas casas, e não paga pensão alimentícia – além de ter se tornado 

dependente química após o rompimento familiar. 

A solidariedade comunitária e familiar está presente neste contexto, uma 

vez que as crianças estão sob os cuidados da tia (irmã do seu ex- 

companheiro) e ela tem a ajuda de uma amiga para guardar seus pertences e 

dormir: “Eu durmo no terraço da minha amiga”. O terraço é fora da  casa, 

ficando Maria Milena vulnerável a situações de violência na rua. Hoje, ela está 

trabalhando como doméstica (ganhando R$ 50,00 por semana) e vendendo 

coco na rua. 

Sua renda atual e a dependência química não permitem que a mesma 

possa comprar ou alugar uma casa para morar junto com seus filhos, o que a 

fragiliza  ainda mais  subjetivamente,  pois foi  uma  mulher que passou   vários 

 

39Adiante discutiremos as Políticas Sociais. 
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anos submetida à violência doméstica e, agora, vivência outros tipos de 

violações na rua. O que mais lhe causa sofrimento é a separação da 

convivência habitacional com os filhos, sendo este o fator motivador para a 

submissão a qualquer trabalho, “porque cinquenta reais está bom pra mim, 

porque eu estou juntando pra alugar uma casa, pra ver se eu consigo ficar com 

os meus filhos” ( Maria Milena). Dessa forma, o não acesso ao trabalho formal 

(digno) é, dentre outros, o principal determinante para atual situação de 

abandono, sofrimento e separação dos filhos, pois somente o trabalho informal 

não proporciona as condições econômicas financeiras adequadas para garantir 

a satisfação das necessidades sociais mínimas. 

Ai, eu choro demais, mas eu tenho que falar. O único desejo 
que eu tenho eu já falei pra você. É voltar a ficar com meus 
filhos e ter uma ajuda financeira, pelo menos dele [pai das 
crianças e agressor], que ele me desse pelo menos um  
aluguel. É só isso que eu quero. O resto eu trabalho, eu lavo 
roupa, eu engomo, eu faço faxina. Nunca falta nada nem pra 
mim nem pra eles. O que eu posso fazer eu faço. (Maria 
Milena) 

 
 

 
Sendo assim, as mulheres em situação de violência podem ficar sujeitas 

aos trabalhos mais degradantes e desvalorizados, que tem estreita relação 

com a situação de fragilidade econômica e subjetiva que as mulheres 

vivenciam. São mulheres que, apesar de passarem por um longo processo de 

“reclusão” no ambiente doméstico, não se intimidam a vida pública, através do 

trabalho, pelo contrário, as situações de violações, em certa medida, tornam-se 

um fator impulsionador para inserção no mercado de trabalho. Porém, em 

decorrência dos determinantes históricos-sociais – na particularidade da vida 

de cada uma, no que tange à escolarização e à especialização ao trabalho – 

ficam à margem do trabalho formal e das conquistas da classe trabalhadora, 

não tendo acesso aos direitos trabalhistas, como por exemplo, a licença 

maternidade, o auxílio doença, dentre outros, ou seja, não podem adoecer,  

pois a sua remuneração depende de suas condições físicas e de saúde para 

vender sua força de trabalho diariamente. 

Outra particularidade é o caso de Maria Sanclea. Parou de estudar 

quando  casou,  tem  o  ensino  fundamental  completo,  tem  setes  filhos(as) e 
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nunca trabalhou com carteira assinada, sempre exerceu trabalhos : “Já 

[trabalhei], de auxiliar de cozinha. Já trabalhei como babá, já trabalhei de tudo, 

faço faxina, o que aparecer eu faço”. Maria Sanclea compõe o subproletariado, 

com a superexploração no trabalho, fazendo parte do segmento que nunca foi 

integrado ao trabalho formal. Essa inserção de forma precária ao trabalho tem 

como agravante o fato de que seu esposo não aceitava que ela trabalhasse 

fora do ambiente doméstico e a ameaçava constantemente. Ou seja, a 

exclusão das mulheres do trabalho também é decorrente da força do 

patriarcado/capitalismo no ambiente doméstico, que é exercida cotidianamente 

na vida das mulheres, seja través da justificativa de que o trabalho doméstico e 

cuidado com os filhos é de sua responsabilidade ou da argumentação de que o 

homem é o único provedor, para manter seu poder no lar e impor a submissão 

das mulheres as suas vontades. Porém, as mulheres não são sujeitos passivos 

ao contexto de opressão em suas vidas, sendo, também, sujeitos 

transgressores. 

Quando eu convivia com ele a gente brigava porque ele não 
queria que eu trabalhasse, mas também não dava o que eu 
precisava. Eu tinha que trabalhar porque mulher precisa de um 
shampoo, quer comprar um batom, um perfume. E era uma 
luta, se eu comprasse ele dizia “Se vire pra pagar”. Se eu 
comprasse uma calcinha “Se vire, dê seus pulos”.[...] Aí todo 
dia era uma briga. ‘Você não vai trabalhar, porque se não eu 
quebro a sua cara’, aí eu dizia ‘Pois se prepare pra quebrar’. 
Amanhecia o dia, aí eu “pegava o beco”. (MARIA SANCLEA) 

 
 

Verificamos que o trabalho fora do ambiente doméstico serve de 

motivação/justificativa para o exercício da violência pelos homens, e, como a 

mulher necessita do trabalho para adquirir o mínimo necessário para a sua 

subsistência e de seus filhos, é obrigada a ingressar no trabalho informal de 

“qualquer forma”. Nesse caso, se submeter à violência doméstica no lar e  

sofrer a exploração no trabalho, criando um ciclo de opressão que decorre da 

relação capitalismo/patriarcado. Inicialmente com a necessidade concreta do 

trabalho, após as ameaças de violência, a transgressão da mulher e sua 

inserção no trabalho informal e, fechando o ciclo, a violência sofrida e algumas 

necessidades materiais supridas. Ressaltamos, portanto, que o trabalho 

apresenta uma contradição na vida das mulheres que estão em situação de 
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violência, uma vez que o trabalho pode ser tanto o motivador da violação 

quanto a condição necessária para a mulher sair do contexto de violência, uma 

vez que através da remuneração recebida, ela pode conseguir sua 

independência financeira. 

O trabalho tem fortes determinantes, também, no caso de Maria 

Vanessa, que começou a trabalhar desde os 14 anos, por declarar que sempre 

quis ser uma mulher independente. Casou-se aos 16 anos e, devido à  

proibição do companheiro, afastou-se do trabalho por um período: “Dos 

dezesseis aos vinte e três anos eu nunca trabalhei”. Foi quando resolveu que 

iria (re)ingressar no trabalho fora lar na contramão do desejo do companheiro 

e, em consequência disso, passou a estar inserida em um contexto de  

violência doméstica. 

Aí na época ele me traia, aí eu comecei a trabalhar e querer  
ser independente justamente pra eu sair do casamento. 
Consegui um empréstimo, abri uma lanchonete, que não era 
essa na época [hoje, ela tem outra lanchonete]. Trabalhava 
com cabelo em casa, mas me sentia muito presa. Como eu 
disse a você, desde o início eu sempre quis independência e 
não tinha. Eu era muito presa, era e ainda sou um pouquinho. 
Gosto muito de liberdade, sabe? Liberdade pra  pensar, 
liberdade pra falar, liberdade pra trabalhar, mas só que o 
pensamento do meu marido é machista demais. Ele acha que, 
até hoje ainda é essa parte machista porque pra ele uma 
mulher que trabalha ela é, ela vai querer ser mais do que o 
homem. Ela vai querer ter atitude, vai querer falar mais alto 
dentro de casa, então o pensamento dele é assim. Algumas 
coisas tipo uma traição, se acontecer, é porque a mulher 
trabalha, entendeu? O pensamento dele é assim, e o meu é 
totalmente diferente. Eu só trabalho pra me  sentir realizada,  
pra me sentir útil, ajudar a ter que somar cada vez mais e mais, 
mas não deu certo, não. (grifos nossos) 

 
 

 
A situação relatada nos leva a refletir como o trabalho põe em xeque o 

poder do homem – o poder patriarcal – sobre a mulher. Essa situação acontece 

porque o homem, ao incorporar o patriarcado, pensa que, com o ingresso da 

mulher no mercado de trabalho, ela irá ter o mesmo poder que ele e passarão  

a ter uma relação de poder igualitária, supondo ele que a mulher passará a ter 

as mesmas regalias masculinas, e isso acarretará a não aceitação das 

“normas” patriarcais de conduta e poderá levar a transgressão do exclusivismo 
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sexual. Porém, toda essa suposição masculina não passa de um processo de 

alienação. Segundo Lessa (2012, p.5), 

O processo de alienação da mulher traz inevitavelmente a 
alienação dos homens -, ainda que não seja idêntica nos dois 
polos. A alienação do homem (e, no caso da sociedade de 
classes, dos senhores) é expressão de sua potência social; a 
alienação das mulheres (e, mutatis mutandis, dos 
trabalhadores) é expressão de uma sua derrota história. 

 
 

 
Essa relação de poder é fruto de um longo processo histórico de 

opressão masculina sobre as mulheres, que fez com que ocorresse a 

naturalização da desigualdade de gênero. Em que pese, a alienação da 

subordinação da mulher é correspondente à alienação do poder do homem. 

Dessa forma, o trabalho representa uma ameaça ao “poder do  homem”,  

porque é através dele que há efetivamente uma sobreposição de um ser ao 

outro – seja ele homem ou mulher – pois é onde reside a contradição básica da 

sociedade Capitalista. Nessa sociedade, o indivíduo representa a unidade 

básica econômica e não a família – como nas sociedades patriarcais. Dessa 

forma, a mulher pode, pela via do trabalho, tornar-se independente do homem 

e tornar-se “livre” – na medida do limite desta sociabilidade – da família 

monogâmica (WOOD, 2010). 

Uma vez que “o capital não tem a tendência estrutural para a 

desigualdade racial ou opressão de gênero, mas, pelo contrário, são eles que 

escondem as realidades estruturais do sistema capitalista e dividem a classe 

trabalhadora” (WOOD, 2010, p. 229), é no capitalismo que as mulheres 

conquistaram uma gama de direitos civis e políticos, sem precedentes 

históricos, criando pressões favoráveis à emancipação das mulheres (WOOD, 

2010, p. 236). 

A necessidade do trabalho para as mulheres vai além da necessidade 

material, alçando uma indispensabilidade subjetiva do labor e da 

independência, que não é só financeira, mas da liberdade de forma  mais 

ampla, que envolve tanto aspectos subjetivos quanto objetivos. O trabalho é o 

meio pelo qual a mulher compreende que há a possibilidade de ser livre e se 

sentir realizada, ou seja, ela crê que o trabalho é o meio para alcançar sua 
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emancipação. Porém, é fundamental compreendermos que vivemos em um 

sistema sócio-econômico capitalista – patriarcal, racista, hetorossexista, 

adultocentrista, dentre outros subprodutos de segregação social – que, em um 

primeiro instante, aparentemente, pode nos levar à conclusão de que o  

trabalho pode mesmo possibilitar emancipação para as mulheres – ou para os 

homens. Porém o que se alcança efetivamente com o trabalho, a depender da 

remuneração e da relação de trabalho, é uma independência financeira, pois 

compreendemos que a emancipação humana envolve o suprimento das 

necessidades materiais e espirituais dos sujeitos sociais. Isso é incompatível 

com a sociabilidade capitalista que vivemos, ao tornar reificada as relações 

sociais e ter por base o trabalho alienado e alienante, segundo Marx e Engels. 

Com estas reflexões sobre o trabalho na vida das mulheres, e em 

especial o trabalho na vida das mulheres que estão – ou estiveram – em 

situação de violência, buscamos analisar este condicionante em articulação 

com as determinações da família monogâmica, da violência, da escolarização, 

situação econômica, dos vínculos familiares e da subjetividade das mulheres. 

Visualizamos que o trabalho formal, ou o não aceso, segue como via de mão 

dupla: como motivação/justificativa para a violência e como determinante para 

a mulher permanecer ou sair do meio violento. 

Dessa forma, iremos agora nos debruçar na análise da situação de 

violência vivida pelas mulheres, ressaltando as particularidades de cada caso, 

suas motivações, os impactos da violência para a família e os processos de 

adoecimento gerados a partir da violência. 
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Alguns pequenos Nips (apaixonados). Frida Kahlo (1935). 
 
 
 
 
 

 

Quanto vale? 

Meu amor? 

Esta vida sofrida... 

Este grito contido... 

Este choro engolido... 

Para viver sem dor? 
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4. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: violação aos Direitos Humanos 

das mulheres 

Para analisar as relações sociais desenvolvidas entre os sujeitos sociais 

na contemporaneidade, faz-se necessário reafirmar que estamos inseridos em 

uma sociabilidade marcada pela exploração, dominação, expropriação, 

segregação social – de raça/etnia, gênero, classe, território, geração, 

orientação sexual, dentre outras – e violações aos Direitos Humanos cada vez 

mais crescentes no cotidiano de nossas vidas. O capital busca, com toda a sua 

força, a reprodução dele mesmo e, neste processo, reproduz 

concomitantemente suas mazelas, que são originadas da contradição capital- 

trabalho e intensificadas de diversas formas. Estas são o resultado do 

desenvolvimento sócio-histórico-político-econômico que foi processado pelos 

seres sociais na sociabilidade capitalista, em meio aos processos de alienação 

e fetichização da realidade com marcas severas de desumanização, expressas 

nos contextos de violações, tendo a violência como sua principal expressão. 

Segundo Silva (2008,p.268-269), 

 
 
 

A violência, em suas diversas manifestações contemporâneas 
mais imediatamente visíveis (física, psicológica, simbólica, 
estrutural – ou a associação entre elas), possui uma existência 
real que impacta a vida de seres sociais sob dada  
historicidade. Sua objetivação não é uma abstração e supõe, 
necessariamente, para que seja violência, uma realização 
prática – mais ou menos visível, reconhecida ou não 
socialmente – capaz de violar, oprimir, constranger ferir e impor 
interesses e vontades que se sustentam em desejos de 
indivíduos sociais, situados em uma dada existência que impõe 
os parâmetros por onde tais subjetividades se formam e se 
desenvolvem. Portanto, por mais pontual que possa  parecer 
um ato violento, ele sempre será ideado,  viabilizado  e 
explicado sob determinadas condições sócio-históricas e, 
evidentemente, não poderá ficar circunscrito à  esfera 
puramente individual-subjetiva (embora não prescinda dela), já 
que o ser social é, ao mesmo tempo, subjetividade- 
objetividade, indivíduo-classe. A violência, nas suas diversas 
expressões, é uma categoria que se realiza como complexo 
social, que pertence às relações humano-sociais (longe de 
qualquer paradigma biologista) e que carece, para seu 
enfrentamento, de reconstrução crítica apoiada na razão que 
se debruça sobre o mundo e, a partir dele, formula conceitos e 
propõe alternativas práticas (grifos nossos). 
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A violência é resultado dos processos sociais, que são cada vez mais 

complexos, desenvolvidos na contemporaneidade sob o atual estágio do 

capitalismo, tendo uma conexão direta com a materialidade que rebate nos 

processos de sociabilidade e de subjetivação humana. Sendo assim, o ser das 

mulheres e dos homens é construído em meio a uma sociabilidade marcada 

pela violência na interação social entre os sujeitos. Durante o processo de 

socialização, os sujeitos sociais incorporam a violência na própria subjetividade 

e a objetivam como estratégia de ação social, para defesa ou ataque. 

 
 
 

A propriedade privada é, assim, a terra e os escravos do 
senhor romano, o feudo do senhor feudal, o capital do burguês. 
Mas não porque essas "coisas" tenham em si  mesmas 
qualquer poder especial. Elas são expressões da relação de 
exploração e apenas no interior das relações de exploração 
essas "coisas" possuem o poder de oprimir as pessoas. Por 
isso, a propriedade privada, as classes sociais e a violência 
cotidiana são, no dizer de Marx "determinações  reflexivas": 
uma não existe sem as outras, são elementos de uma mesma 
totalidade: a sociedade de classes (LESSA,s/a,p.17). 

 
 

Desse modo, não estamos de acordo com qualquer análise que tende a 

naturalizar a violência como parte natural do ser humano, como se a violência 

fosse uma herança genética, defendendo a ideia de que alguns indivíduos têm 

uma pré-disposição a ser violento. Ora, na sociedade de classes, em especial, 

na sociedade capitalista em que vivemos, a violência está presente 

cotidianamente como mediadora das relações sociais, uma vez que a classe, a 

propriedade privada e a violência são categorias reflexivas, levando-nos a 

afirmar que, sob o capitalismo, a violência é insuprimível, uma vez que a 

mesma constitui um dos alicerces da sociedade capitalista, pois sem violência 

não seria possível a sobreposição de classes e a exploração do(a) 

homem/mulher pelo(a) homem/mulher. Vale salientar que a violência não está 

presente apenas na dimensão econômica, especialmente na produção, mas, 

em decorrência dos processos de complexificação da sociabilidade, a   mesma 
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se espraia para outras dimensões das relações sociais, como, por exemplo, 

para a família. 

É fundamental ressaltar que a violência é uma ação humana que tem 

como finalidade violar o ser humano (mesmo que seja contra um objeto a 

finalidade é atingir seu proprietário), ou seja, é uma ação humana que 

desumaniza, chegando ao ponto de que aparentemente um ser humano possa 

reduzir o outro a uma coisa/objeto em decorrência dos processos de alienação 

e fetichização das relações sociais. 

A violência é exercida de diversas formas e processa ações que 

socialmente são reconhecidas, ou não, como violência, seja ela física, moral, 

estrutural, psicológica, material, simbólica, sexual, psicológica, dentre outras – 

que pode atingir o corpo e a alma do sujeito. Essas são “formas particulares de 

objetivação cotidiana da violência” (SILVA, 2008, p.269), que pode estar 

presente nos diversos espaços de socialização humana e atingir todos os 

sujeitos de todas as classes sociais. Sendo assim, não há uma maneira única 

de praticar a violência, pois ela é multifacetada em diversas formas particulares 

e pode atingir diferentes dimensões do ser. 

 
 
 

4.1 Violência doméstica e familiar: a imposição da opressão as mulheres 
 
 

 
Dentre as inúmeras formas de violência processadas nas relações 

sociais contemporâneas, vamos nos deter à discussão e análise da violência 

de gênero, que está diretamente relacionada às diversas expressões do “ser 

homem” e do “ser mulher”, do masculino e do feminino, e sua motivação estar 

vinculada a esse fato. Dessa forma, tanto o homem quanto a mulher  podem 

ser vítimas e agressores desse tipo de violência, uma vez que o gênero não 

revela o vetor da dominação (Saffioti, 2009). 

Por conseguinte, iremos nos debruçar sobre a violência contra a  mulher 

– uma das expressões da violência de gênero – na particularidade do âmbito 

doméstico (violência doméstica) e por pessoa, homem ou mulher, que  mantém 
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vínculos afetivos ou familiares com a mulher violentada (violência familiar). 

Segundo Saffiot (2004,p. 71), 

 
 
 

Não há maiores dificuldades em se compreender a violência 
familiar, ou seja, a que envolve membros de uma mesma 
família extensa ou nuclear, levando-se em conta a 
consegüinidade e a afinidade. Compreendida na violência de 
gênero, a violência familiar pode ocorrer no interior do domicílio 
ou fora dele, embora seja mais freqüente o primeiro caso. A 
violência intrafamiliar extrapola os limites do domicílio [...]. A 
violência doméstica apresenta pontos de sobreposição com a 
familiar. Atinge, porém, também pessoas que, não pertencendo 
à família, vivem, parcial ou integralmente, no domicílio do 
agressor, como é o caso de agregadas(os) e empregadas(os) 
domésticas(os). 

 
 

 
A violência contra a mulher é decorrente dos processos de socialização 

que foram construídos em bases patriarcais – homem como centro detentor 

poder – que tem como premissa o uso da violência, pois “a rigor, toda via, a 

falocracia se assenta na violência. Pode-se, por conseguinte, afirmar: embora 

nem toda violência seja de gênero, todo machismo é violento” (SAFFIOTI e 

ALMEIDA, 1995, p.83). Através da violência, os homens subjugam as 

mulheres, colocando-se em uma posição superior em todas as dimensões da 

vida social, mesmo naquelas que são tidas “como de mulher”, como, por 

exemplo, o ambiente doméstico. Sendo assim, podemos chegar a uma 

indicação de que o patriarcado só pode se desenvolver em sua plenitude 

através da violência contra a mulher e do exclusivismo sexual às mulheres 

através da família monogâmica, ou seja, o patriarcado, a família monogâmica e 

a violência contra a mulher são categorias reflexivas40, são fundamentais para 

que ocorra desigualdade entre os sexos nessa sociabilidade. Cabe destacar 

que há processos de resistências em curso, e que há relações afetivas-sexuais 

que colocam em xeque o modelo nuclear familiar e o Patriarcado. 

 
 
 

 
40

Já explicado anteriormente. 



94 
 

A apropriação do patriarcado pelo sistema capitalista vai ser uma 

estratégia de alienação e de potencializar a exploração da classe trabalhadora, 

pois, como uma dimensão alienante da realidade social, o trabalhador e a 

trabalhadora não se percebem como alvos de uma opressão social 

intensificada pelo capitalismo/patriarcado. Segundo Saffioti (1987, p.23), 

 
 
 

O machismo do trabalhador volta-se contra ele mesmo: 
primeiro, porque ele paga um preço excessivamente alto para 
mandar na mulher; segundo, porque a supremacia masculina 
impede ou, pelo menos, dificulta o avanço das lutas das 
classes trabalhadoras. 

 
 

 
O patriarcado é uma fonte de alienação, por isso dificulta o 

reconhecimento de pertencimento à classe trabalhadora – composta por 

homens e mulheres – o processo de classe em si para classe para si, ou seja,  

o patriarcado configura-se como um obstáculo ideológico concreto para o 

reconhecimento de pertencimento de classe, pois a dimensão alienante do 

patriarcado provoca uma aparente desigualdade. Dessa forma, o sistema 

capitalismo/patriarcado compõe um sistema orgânico de opressão que 

perpassa todas as dimensões da sociedade, desde as relações de produção 

até o nível superestrutural. 

O lugar social da mulher nesta sociabilidade tem fortes implicações 

desse sistema de opressão na vida cotidiana das mulheres, pois, segundo 

Saffioti (1987, p.9), 

 
 
 

A sociedade investe muito na naturalização deste processo 
[atribuição do espaço doméstico às mulheres]. Isto é, tentar 
fazer crer que a atribuição do espaço doméstico à mulher 
decorre da sua capacidade de ser mãe. De acordo com este 
pensamento, é natural que a mulher se dedique aos afazeres 
domésticos, aí compreendida a socialização dos filhos, como é 
natural sua capacidade de conceber e dar a luz. 
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Há uma deshistorização das relações entre homens e mulheres ao 

atribuir o espaço doméstico como feminino através de justificativas biológicas, 

como por exemplo, o fato de a mulher dar a luz. Verifica-se que há uma 

justificação que tende a naturalizar tanto as relações com os cuidados dos 

filhos, quanto com os afazeres domésticos, que têm rebatimentos sócio- 

econômicos concretos, no lugar da mulher na divisão social e técnica do 

trabalho (como já mostramos no capítulo anterior). 

A manutenção desse sistema de opressão às mulheres se expressa, 

dentre outras formas, através da violência, que pode ser praticada desde as 

violações mais sutis as mais bárbaras, como por exemplo, o femicídio. Vale 

ressaltar que a violência contra mulher é a expressão mais visível do 

patriarcado/capitalismo na vida das mulheres. 

A violência contra a mulher é “[...] qualquer ação ou conduta, baseada  

no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à 

mulher, tanto no âmbito público como no privado” (Brasil, 2006 a, s/p), tendo 

como referência o Art.1º da Convenção de Belém do Pará (1994). A violência 

cometida contra as mulheres pode se expressar de várias formas, dentre as 

quais se têm: a violência simbólica, a institucional, a patrimonial, a moral, a 

psicológica, a sexual, a física, dentre outras. 

A violência simbólica consiste em depreciar a imagem das mulheres 

através de símbolos (como por exemplo, letras de músicas ou propagandas 

publicitárias); a violência institucional consiste em negar o atendimento à 

mulher em instituições públicas (como exemplo, uma delegacia comum se 

recusar a receber uma denúncia de uma mulher vítima de violência doméstica); 

a violência patrimonial, através da destruição total ou parcial dos seus bens; a 

moral se dá por meio de insultos, calúnias e difamações; a psicológica, através 

de ameaças que afetam a saúde psicológica; a sexual, que consiste em coagir 

a mulher a participar ou presenciar atos sexuais contra a sua vontade, e a 

violência física através de agressões que causam danos a sua integridade 

física. 

As relações sociais entre os homens e entre as mulheres são 

processadas nas diversas dimensões da vida social que, em decorrência do 
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patriarcado – com sua forma particular que se desenvolve no capitalismo – é 

originada uma desigualdade de gênero, seja no trabalho, na educação, na 

família, na Igreja, no Estado, enfim, em todas as dimensões dos espaços de 

socialização dos indivíduos. Essas relações sociais patriarcais envolvem toda a 

sociabilidade, contudo, iremos analisar a interação social entre os homens e as 

mulheres sobre relações patriarcais no espaço doméstico, lembrando que a 

violência é o principal meio de desenvolvimento e permanência da dominação 

do homem. Ressalta-se que o âmbito privado se configura como palco do 

exercício da dominação dos homens sobre as mulheres, através da violência. 

 
 
 

Se os homens cometem e sofrem violências no espaço público, 
reinam soberanos no espaço privado, como detentores do 
monopólio do uso ‘legitimo’ da força física. Com efeito, o 
domicílio constitui um lugar extremamente violento para as 
mulheres e crianças de ambos os sexos, especialmente as 
meninas. Desta sorte as quatro paredes de uma casa guardam 
os segredos de sevícias, humilhações e atos 
libidinosos/estupros graças à posição subalterna da  mulher e 
da criança face ao homem e da ampla legitimação social desta 
supremacia masculina. É a estrutura familiar que tem garantido 
o status quo, pleno de privilégios para os homens, sobretudo 
ricos e brancos. (SAFFIOTI & ALMEIDA, 1995, p.33). 

 
 

 
A família monogâmica é uma das instituições sociais mais autoritárias, 

(GAIARSA apud SAFFIOTI & ALMEIDA 1995, p.34) que conhecemos na 

história, uma vez que a sua essência é a mesma nas diversas conjunturas – a 

dominação do homem sobre a mulher – com a produção e reprodução do 

patriarcado, que, por não ser estático, toma diferentes formas de expressão 

ideológica-material no devir histórico das relações sociais desenvolvidas entre 

os homens e as mulheres. A família monogâmica e heterossexual é legitimada 

através da reprodução patriarcal da religião, da cultura, da política, da 

educação, do Estado, da economia, dentre outras dimensões da realidade. 

A família tem uma importância especial para a análise das relações 

patriarcais de gênero, uma vez que a introjeção do patriarcado no cotidiano da 

vida social se dá no território da infância, em especial no ambiente doméstico, 

pois é neste que ocorre às primeiras interações sociais de gênero – entre as 
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mulheres e entre homens. Dessa forma, as crianças são “educadas” nos 

moldes patriarcais, seja pelos homens ou pelas mulheres (pai/ mãe, avó/avô, 

irmão/irmã, tio/tia, dentre outros), pois ambos os sexos podem acionar a 

máquina patriarcal (SAFFIOTI, 2009). A educação aos moldes patriarcais é 

realizada com base na violência que atinge as meninas e os meninos, em 

diferentes aspectos e intensidades. 

É importante frisar que não é a totalidade das famílias que assim 

procedem – uma vez que, mesmo em relações monogâmicas, algumas  

famílias podem em seu cotidiano ir ao encontro da ideologia patriarcal, através 

da constituição de novos arranjos familiares e de novas relações afetivas- 

sexuais. Podem, inclusive, ser derivadas do amadurecimento de práticas 

feministas - e as formas de educação dos filhos são muito variadas, mas que 

permanece a essência do patriarcado como modelo de educação a ser seguido 

pelas famílias, em decorrência da legitimidade social desse sistema ideológico- 

material. Segundo Lessa (s/a, p.24-25), “a violência que adentra  à relação 

entre homens e mulheres não poderia ficar de fora da relação dos pais com 

seus filhos. Apanhar passa a ser uma dimensão tão comum na vida infantil 

quanto o é a concorrência na vida coletiva”, sendo a violência contra as 

crianças – meninos e meninas – nas suas diversas particularidades (moral, 

física, psicológica, sexual, entre outras) o principal instrumento dominador mais 

utilizado pela família, principalmente pelos homens, para uma educação 

patriarcal, como podemos visualizar no exemplo a seguir: 

 
 
 

Ele uma vez chegou em casa e bateu no menino. No caso, ele 
com raiva, deve ter chegado bêbado, aí com raiva quis se 
vingar do menino. Aí eu fui pra cima dele, “Você quer ser pai 
dele na hora de bater nele, na hora de dar exemplo, de parar 
pra sentar em um canto e conversar sobre o que é certo e 
errado, não”. Ele nunca foi um pai pra se sentar em um canto e 
conversar, com nenhum [dos filhos]. O negócio dele é se fizer 
algo errado, meter o pau, meter o cacete (MARIA SANCLEA, 
grifos nossos). 

 
 

 
Durante a pesquisa que realizamos, foi verificado que as situações de 

violência  presentes no  cotidiano  de  algumas famílias são  vivenciadas  pelos 
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homens e pelas mulheres desde sua infância, e que a violência doméstica e 

familiar contra a mulher não ocorre de maneira isolada contra a mesma, pois a 

situação de violência mesmo cometida contra uma pessoa específica, viola 

todos(as) que estão no mesmo convívio, mesmo que seja subjetivamente. 

Toda vida quando a gente estava dentro de casa que ele 
chegava bêbado, o menino estava dormindo e ele torava 
[cortava] os punhos da rede pro menino cair no chão. Quando  
o menino completou dois anos ele deu [bateu] no rosto dele... 
Ele foi ruim com todo mundo (MARIA ANIELE, grifos nossos). 

 
 

 
A violência no seio familiar envolve todos os seus integrantes sejam 

mulheres ou homens. O agressor impõe sua dominação a todos do ambiente 

doméstico. Durante a pesquisa que realizamos todas as entrevistadas 

relataram que as crianças presenciaram as situações de  violência  que 

ocorriam contra elas. Destas, três disseram que seu companheiro ou ex- 

companheiro exercia violência direta contra seus os(as)  filhos(as).  Por 

exemplo, a situação de violência vivida pelo neto/filho de Maria do Livramento: 

“Ele ia matando o menino com um facão, não matou por causa do meu genro.” 

 
 
 

O meu neto estava limpando o quintal na casa dele, que é 
quase de frente a minha casa, aí veio pedir o ciscador. Aí eu 
disse: “P.A., pegue o ciscador aí e traga pra F.P”. Aí P.A. foi e 
quando vinha saindo com o ciscador, ele [ex-companheiro] foi e 
tomou da mão do menino e disse que ele [P.A.] não tinha nada 
lá pra emprestar pra ninguém não. Aí ele [P.A.] disse:  “Que 
isso, brigando por causa de um ciscador?”, Aí ele [ex- 
companheiro] disse “Que é isso o que?” e meteu a mão no 
menino. Aí um rapaz no meio da rua... aí ele [ex-companheiro] 
disse: “Cale a boca aí se não eu te toro”. Aí foi buscar o facão  
e lá vai, e o povo tirando. Meu sofrimento começou aí (MARIA 
DO LIVRAMENTO, grifos nossos). 

 
 

 
A violência nas relações familiares é exercida por motivações diversas, 

que pode ser, como neste caso, pelo simples fato de o homem não permitir que 

seus bens sejam utilizados pela família – ou seja, seu domínio é sobre as 

pessoas e sobre os bens – ameaçando, inclusive, de morte se ousar 

ultrapassar a sua autoridade máxima  do ambiente doméstico. Outra    situação 
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foi a violação ocorrida contra a filha de Maria Aniele, que sofreu violência  

sexual pelo padrasto, assim por ela relatada: 

 
 
 

Eu viajei. Eu tinha viajado já três vezes porque eu inventei de 
vender roupas. Aí viajei três vezes e deixei ela em casa com os 
dois meninos. A primeira vez que viajei ele estava viajando 
também, deixei com os dois. Aí a segunda vez ele estava em 
casa. Eu viajava de noite e no outro dia de noite chegava em 
casa. A primeira coisa que eu via era ele me esperando e ela 
era a primeira a mexer nas minhas coisas. Cheguei agora no 
dia 03 e não encontrei ela em casa, aí perguntei logo por ela e 
ele foi o primeiro a responder “Seu irmão veio buscar ela aqui e 
eu não entendi o porquê”. E quando eu liguei pra minha irmã, 
ela disse que ela chegou lá e não conseguia nem falar, se 
tremendo, chorando muito. E só pensava em mim. O 
pensamento dela era em eu brigar com ela por ele não ter feito 
nada com ela e ela ter ido pra Nova Natal. Só que pra ela, ela 
só pensava em mim, não é? E não chegou a pensar que eu 
jamais iria ficar do lado dele. Ele alisou ela com uma nota de 
cinquenta reais, disse que estava esperando essa idade 
chegar. Foi o presente dela de quinze anos, uma decepção 
muito grande. “Sabia que essa idade ia chegar”, mandou ela 
desligar o ventilador pra ela se deitar com ele pra esquentar 
ele. Disse assim “Deite aqui comigo cinco minutos, que eu não 
vou fazer mal a você e não vai dar problema”, e ele foi brechar 
ela no banheiro, porque ela escutou ele indo pro bequinho  
onde tem acesso a uma brecha no banheiro, sabe? E ela ficou 
em pânico. Então desde o dia 04 agora até hoje, assim, ela 
brinca e tudo, mas se ela estiver sozinha, ela já, acho que cai 
na real do que está acontecendo na vida dela. (grifos nossos) 

 
 

 
A situação acima relatada descreve como ocorreu a violência sexual 

contra a filha de Maria Aniele, em decorrência da necessidade de trabalhar e, 

consequentemente, de viajar para comprar mercadorias para revender (foi 

sacoleira), teve que deixar a filha e os filhos com seu o ex-campanheiro. Dessa 

forma, seus filhos e sua filha ficaram sem sua proteção, a mercê das possíveis 

ações violentas que seu ex-companheiro poderia realizar. Maria Aniele não 

estava tendo relações afetivo-sexuais com o ex-companheiro há um tempo, 

quando ocorreu a violência sexual contra sua filha. A violência praticada contra 

a adolescente foi uma estratégia de o agressor atingir a menina e sua ex- 

companheira, inclusive impor o domínio sexual às mulheres da casa. Com  

essa  situação,  podemos  visualizar  que  a  violência  contra  a  mulher  não é 
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necessariamente praticada contra ela, mas pode ser cometida contra outra 

pessoa da família, a fim de atingi-la (in)diretamente. 

 
 
 

Aí eu acho que isso não dá o direito de ele procurar a minha 
filha, não é? Ela completou quinze anos, nunca namorou na 
vida dela, só sai comigo. É tão difícil a gente criar um filho hoje, 
filha moça, direito, não é? E eu consegui fazer com que ela 
chegasse aos quinze anos. Já que a minha vida foi tão 
bagunçada, aí quer dizer, ele dizer que “Sabia que essa idade 
ia chegar”, não é? (MARIA ANIELE, grifos nossos) 

 
 

 
Neste caso, em particular, Maria Aniele buscou uma educação aos 

moldes patriarcais para sua filha, no entanto, tentou de todas as formas 

preservá-la de um relacionamento afetivo-sexual precocemente (em seu 

entendimento). Essa questão tem uma relação direta com sua vida, pois a 

mesma constituiu família quando engravidou, de seu primeiro filho, aos 16 

anos, e, depois disso, teve que parar de estudar, sempre estando em trabalhos 

precários. Como não teve como sustentar, sozinha, os filhos, está vivendo, há 

11 anos, em situação de violência. Então, o “cuidado” que Maria Aniele tem 

com sua filha é uma estratégia de proteger a menina e fazer com que não 

aconteça com sua filha o que aconteceu em sua vida. Porém, mesmo que haja 

um esforço individual da mãe para que a filha não viva as situações de 

violência que teve que enfrentar em sua vida, a menina já viveu uma das 

formas mais brutais, que é a violência sexual. Assim, para o enfrentamento e a 

prevenção de situações de violência, não bastam ações individuais, devendo 

ser da coletividade, com destaque para a importância da ação do Estado 

nesses contextos. 

Os filhos e as filhas de Maria Sanclea também foram vítimas diretas das 

ações violentas do seu ex-companheiro. Ao ser questionada se as crianças 

presenciaram alguma situação de violência, ela respondeu: 

 
 
 

Várias. Essa de sete anos, ela quando estava com uns dois pra 
três meses, a gente discutindo, eu acho que por causa de 
besteira, eu estava sentada assim com a menina no    sofá, ele 
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foi e tirou o cinto porque se eu não calasse a boca ele ia bater 
em mim. Aí eu disse “Pois bata”, aí não sei o que ele disse que 
eu fui e respondi, aí ele pegou e deu com o cinto. A menina 
estava desse lado mamando, o cinto pegou e ficou  um roxo 
nas costas da menina (MARIA SANCLEA, grifos nossos). 

 
 

A violência doméstica começa desde muito cedo para algumas pessoas, 

como é o caso da filha de Maria Sanclea, que tinha apenas dois meses de 

nascida e, devido à fragilidade física, o ato violento poderia ter lhe custado a 

vida. Como as crianças estão no mesmo ambiente das agressões – o 

doméstico – no qual as mães são violentadas, em todas as situações de 

violência podem ser agredidas fisicamente. Podemos, então, afirmar que a 

família é um espaço de socialização que também reproduz a violência, e que é 

neste ambiente onde os homens e as mulheres têm o contato inicial com a 

violência. Posteriormente, nos demais espaços de socialização – e que, 

futuramente, podem vir a reproduzi-la neste mesmo meio, e em outros, com 

maior ou menor intensidade. 

A participação nas situações de violência na vida dos sujeitos terá 

rebatimentos na construção da sua subjetividade, especialmente na sua 

singularidade, e pode gerar repercussões subjetivas, variando entre a 

agressividade e a passividade, em decorrência da ideologia patriarcal.  

Segundo Saffioti e Suely (1995,p.43), “as mulheres recebem [...] desde o 

nascimento, um treino específico para conviver com a impotência”. É 

importante frisar que a construção da subjetividade é singular em cada sujeito  

e mediada por todas as determinações da vida de cada indivíduo, ou seja, não 

necessariamente todas as mulheres serão passivas nem os homens serão 

agressivos. Para exemplificar como a agressividade ou passividade vão se 

constituído durante a vida do sujeito (nunca completamente), a vivência 

cotidiana da violência repercutiu na agressividade do filho mais velho de Maria 

Sanclea. 

 
 
 

Teve uma vez que ele [ex-companheiro] pegou uma faca, ele 
[filho] tinha uns quatro ou cinco anos, queria vir me bater, 
dizendo que ia quebrar a minha cara. Aí eu saí e fui dormir na 
casa da minha irmã nesse dia e ele [filho] ficou em casa. Aí ele 
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[filho] disse que “Se ele vier bater na minha mãe eu meto-lhe 
uma faca”. A vizinha foi quem disse que ele [filho] estava com 
uma faquinha de mesa na mão e um pedaço de pau na outra. 
Aí ele [ex-companheiro] foi, passou pelo menino, e deu uma 
tapa na cabeça do menino (MARIA SANCLEA, grifos nossos). 

 
 

A violência é uma mazela social que penetra na subjetividade das 

pessoas de uma forma tão avassaladora que se reproduz desde a infância, 

pois uma criança com apenas 5 anos já se arma contra outra pessoa como 

estratégia de defesa/ataque. Nesse caso, em particular, a violência foi 

compreendida pela criança como o meio disponível para defender sua mãe, 

pois, desde muito cedo, esteve inserida em uma situação violenta que seu pai 

cometia contra sua mãe e, por isso, utilizava do mesmo instrumento para se 

defender. O cotidiano das famílias que estão inseridas em um processo de 

violência acentuado passa a ser incorporado na subjetividade dos sujeitos e 

reproduzida cotidianamente, assim a agressividade também pode ser 

impulsionada pelo sentimento de impotência diante da situação. 

Por outro lado, há a utilização da violência desde a infância para 

demarcação e construção da dominação masculina, como podemos ver no 

relato que a seguir: 

 
 
 

Ele [filho] é muito ignorante. Muito agressivo, se está dentro de 
casa, por qualquer besteira ele quer bater nas meninas, nas 
irmãs. Aí eu sempre falo pra ele “Você não queira fazer o que 
você via seu pai fazendo, não queira fazer não que você se 
arrepende”. Porque no caso, no pai dele eu não podia bater 
não, porque dizem que uma mulher pra um homem não  é 
nada, mas no caso ele como filho, de vez em quando ele quer 
bater nas irmãs por nada, e ele apanha. (MARIA SANCLEA, 
grifos nossos). 

 
 

O referencial de pai e mãe para a criança inserida em um sistema 

ideológico-material patriarcal rebate na introjeção – não pacífica e sem 

contestação – do que é “permitido” ao homem e a mulher, ao observar 

cotidianamente a dominação do pai sobre a sua mãe – e toda a família. O 

menino, desde criança, quase sempre, reproduz a agressão, principalmente 
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contra suas irmãs. A mulher, por ser a principal mediadora das relações de 

gênero, principalmente no ambiente doméstico, faz uso dessa condição para 

limitar o desenvolvimento da dominação masculina através de seus filhos, 

impondo limites, inclusive ao uso da força dos filhos contra suas irmãs. Porém, 

como este é um processo contraditório, uma vez que “o poder patriarcal se 

afirma pela mediação da esposa” (LESSA, s/a, p.26), a mulher também 

corrobora, em certa medida, com a reprodução do patriarcado, ao educar de 

forma diferenciada os meninos e as meninas e impor o limite da agressão 

também através da violência. 

No meio familiar, o homem impõe seu poder através da violência contra 

os outros membros da família. Sendo assim, muitas mulheres – e homens, com 

diferentes intensidades – tiveram uma infância permeada pela violência, tanto 

no seu processo de socialização patriarcal que lhe destinava o espaço 

doméstico, quanto à vivência em situação de violência perpetrada contra sua 

mãe, a si própria, suas irmãs e demais pessoas do convívio familiar. 

As mulheres que hoje estão ou estiveram em uma situação de violência 

praticada por seu companheiro ou ex-companheiro também, em alguns casos, 

viveram situações de violência em sua infância, praticada, principalmente, 

contra sua mãe. Esse é o caso de Maria Milena: “Ah, minha mãe era uma 

pessoa maravilhosa, e meu pai também. Só que ele machucava muito ela.[...] 

Acho que foi por isso que eu me tornei uma pessoa carente”. A construção da 

subjetividade vai ter como determinante toda a sociabilidade processada no 

meio familiar e social. No caso de Maria Milena, o convívio na família era 

mediado por situações de violência contra sua mãe, e como as meninas têm a 

mãe como referencial de desenvolvimento social – o lugar social da mulher que 

futuramente irá ocupar dentro do ambiente doméstico – esse fato lhe provocou 

uma violência simbólica e concreta, principalmente com sequelas subjetivas. 

As situações de violência que ocorrem no meio familiar contra as 

mulheres, atingem os filho e as filhas de uma forma tão profunda que estes 

carregam as marcas da violência na sua subjetividade por anos, como o que 

ocorreu com Maria Aniele, hoje com 37 anos: 
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A minha história, do início, já foi uma vida  com  problemas 
sobre maus tratos com a minha mãe. Quando eu era pequena 
via tudo isso. Pesquisadora: O seu pai era violento com a sua 
mãe? Maria Aniele: Muito! E tentou abusar da minha irmã.[...]  
Aí isso eu tenho até hoje na cabeça, e achava que nunca ia 
passar por isso também. E vivi essa vida igual a da minha mãe. 
O que a minha mãe viveu com o meu pai é a vida que eu estou 
levando hoje. Aí agora depois disso tudo, a minha menina, que 
completou quinze anos agora, ele achou pouco o que fazia 
comigo e tentou fazer com ela também (MARIA ANIELE, grifos 
nossos). 

 
 

 
Na situação relatada, visualizamos que a violência presenciada pela 

mulher, quando criança, contra sua mãe e demais pessoas da família, pode se 

repetir, com variações de intensidade, futuramente contra si mesma e 

seus(suas) filhos(as). Por conseguinte, a violência cometida contra as pessoas 

da família, no interior do ambiente doméstico, pode se reproduzir de geração 

em geração e independem, única e exclusivamente, da vontade individual. As 

violações são frutos de um processo histórico de desenvolvimento afetivo 

familiar monogâmico, construído sob os moldes patriarcais, que, na 

contemporaneidade, é desenvolvido sob a sociabilidade capitalista. 

Durante a pesquisa, encontramos situações em que a mulher esteve em 

situação de violência – com todas as suas expressões – desde sua infância até 

os dias atuais, após constituição de sua família. A violência é uma marca que 

atravessou todas as fases de sua vida. Segue o relato de uma situação em 

particular: 

É. Bebia [seu pai], batia na minha mãe, quis uma vez quebrar o 
meu braço, já tentou matar a minha mãe. Sempre que ele  
bebia a gente saia de casa, dormia na casa da minha bisavó. 
Um inferno! Aí saí de dentro de casa por causa dele, aí 
pensando de encontrar coisa melhor fora, achando que 
arrumando um companheiro fosse viver outra coisa, vivi 
praticamente a mesma coisa, ou até pior. Porque o meu pai era 
difícil me bater, e no caso se ele viesse me bater, ficava 
apanhado, não é? Já no caso do companheiro não, se ele 
viesse me bater eu voava em cima. (MARIA SANCLEA, grifos 
nossos). 
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A violência contra a mulher, na infância e juventude, é exercida, 

principalmente, pelo pai, pessoa que, segundo a ideologia patriarcal, é o 

principal dominador da mulher nessa fase da vida. Já, após a saída da mulher 

do ambiente familiar de seus pais e o ingresso em uma nova constituição 

familiar, o principal agressor passa a ser o companheiro(a). Há, portanto, um 

repasse simbólico da dominação do homem sobre a mulher nos casamentos 

monogâmicos, a exemplo dos casamentos cristãos, no qual o pai, 

simbolicamente, entrega a filha ao noivo no altar, este, por sua vez, “recebe” 

todas as prerrogativas de “legítimo” dominador da sua esposa, e o pai passa, a 

partir daquele momento, a exercer uma dominação indireta. Na situação de 

violência acima relatada, a mulher diz que é transgressora com o companheiro 

e não demostrava resistência contra seu pai, mostrando, mais uma vez, que o 

pai vai representar o “legítimo” dominador das mulheres, que, em  

determinados momentos, vai ter uma presença de dominação mais forte e, em 

outros,  repassa, em parte, essa prerrogativa de macho para outro macho. 

A reprodução da violência contra a mulher está inserida em diversas 

conjunturas, estando presente na vida da maioria das mulheres, com destaque 

para a violência vivenciada no seio familiar. O relato anterior aponta para o 

medo que a mulher tem de viver a mesma situação de violência que ocorreu 

com sua mãe – das mais sutis às mais bárbaras – desejando não passar pela 

mesma situação, porém, nesse caso, acaba vivendo as mesmas violações 

futuramente. Disso decorre a reflexão das mulheres, que, muitas vezes, situam 

a violência no terreno da subjetividade individual, ao pensar que a sua mãe 

vivenciou uma situação de violência pelo simples fato de seu pai ser violento, 

porém a violência é uma expressão de sociabilidade opressora que vivemos, e 

a família é um espaço, dentre outros, de reprodução dessa opressão. 
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4.2 Vivências particulares de situações de violência doméstica e 

familiar 

 
 
 

A problemática da violência contra a mulher, durante muito tempo, foi 

considerada um caso privado, ou seja, que deveria ser solucionado no interior 

da família entre as partes envolvidas, como mostra o ditado popular: “Em briga 

de marido e mulher não se mete a colher”. Por conseguinte, a violência 

doméstica não era vista como uma questão de cunho social  público,  que 

requer a devida relevância política, tornando-se um fato despolitizado. A 

questão era individualizada e explicada a partir de casos isolados, como se 

fossem poucos casos. Afirmava-se, por exemplo: Maria gosta de apanhar ou 

José é violento. Sendo assim, “a carência da visão de totalidade induz as 

pessoas a pensarem qualquer fenômeno, quase sempre, situado no indivíduo, 

O inimigo das mulheres não são Pedro, João, Francisco, mas a ordem  

patriarcal de gênero” (DELPHY, 1998 apud SAFFIOTI, 2004, p.52). 

 
 
 

Infelizmente, as coisas são mais complexas. Infelizmente 
porque, fossem de fato problemas singulares e que ocorrem 
apenas conosco, poderiam ser solucionados por uma nossa 
nova postura, por novas opções pessoais. As soluções seriam 
muito mais simples e rápidas. E, contudo, a incrível 
generalização do sofrimento individual oriundo das atuais 
relações familiares indica exatamente o oposto: o problema, 
muito mais que pessoal e singular, diz respeito ao que todas as 
famílias, ao que todos os nossos amores, desamores, 
encontros e desencontros têm em comum. Nossa infelicidade 
coletiva, nessa esfera, tem também raízes coletivas, gerais, 
universais. São raízes, causas, que se articulam com toda a 
história da humanidade, desde sua origem até nossos dias.  
São problemas que requerem soluções complexas e radicais: 
complexas, porque se referem à totalidade do modo pelo qual 
organizamos a nossa sociedade; radicais, porque não aceitam 
soluções parciais ou efêmeras. (LESSA, s/a, p. 5) 

 
 

A violência doméstica e familiar contra as mulheres é um resultado 

sócio-histórico da produção e reprodução do patriarcado que está presente na 

materialidade concreta, na qual os sujeitos sociais tecem suas relações que, 

em  decorrência  disso,  rebatem  na  construção  do  “ser  homem”  e  do   “ser 
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mulher”. Desse modo, o patriarcado não é produto da natureza humana, mas 

resultado da processualidade histórico-social dos sujeitos que constroem a 

sociabilidade em que vivem, em meio a um processo de alienação e 

fetichização da realidade. 

A violência vai se expressar em situações particulares, pois a 

constituição das famílias é distinta, devido à diversidade dos indivíduos que as 

compõem, ou seja, cada pessoa tem uma experiência sócio-histórica diferente, 

fazendo com que as motivações – que são elevadas ao nível subjetivo da 

singularidade – sejam diversificadas, assim como as formas de resistência. 

Durante a pesquisa, identificamos que as “motivações” e/ou “justificativas” que 

os homens utilizaram para agredir as suas companheiras de diversas formas 

foram o ciúme, a não aceitação do trabalho fora do espaço doméstico, à 

dependência química e o machismo arraigado. 

A situação de violência vivida por Maria Milena, praticada pelo seu ex- 

companheiro, tinha como “motivação” principal a abstinência das drogas, uma 

vez que a mesma era obrigada a trabalhar – de forma bastante precária – para 

conseguir dinheiro para satisfazer as necessidades químicas do ex- 

companheiro, como a mesma descreve a seguir: 

 
 
 

Eu não podia dar nem um pio que ele já ficava agressivo. Se  
eu ia pra rua, pra casa dos outros lavar uma roupa ou fazer 
alguma coisa pra conseguir algum dinheiro pra comprar  

alguma coisa. Eu mesmo indiciei 41 ele. Porque eu fui uma 
indiciadora, porque se eu não comprasse era uma 
agressividade dentro de casa. Aí quando eu tinha dinheiro eu 
comprava pra ele. Aí ele consumia e ficava tranquilo. Aí pronto. 
Pesquisadora: Aí se não tivesse o dinheiro? Maria Milena: 
Gerava violência. (MARIA MILENA). 

 
 

 
Essa situação de violação doméstica tem sua conexão com  o 

patriarcado e os demais determinantes da realidade social contemporânea, 

como por exemplo, a inserção precária no trabalho e a dependência    química. 

 

41Indiciar para Maria Milena é usado no sentido de aliciar. 
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Dessa forma, a motivação da violência não é apenas devido ao patriarcado, 

mas também porque essa situação é resultado da articulação do patriarcado 

com outros determinantes da vida social e com um conjunto particular de 

motivações/determinantes para que a violação aconteça. Nesse caso, é a falta 

de condições financeiras para satisfação da necessidade química do ex- 

companheiro. A violência é exercida contra a mulher em decorrência da 

opressão masculina, mas sua motivação se articula a outros determinantes da 

situação em particular. Assim, podemos afirmar que a violência contra a mulher 

– familiar e/ou doméstica – é sempre em decorrência, mesmo que seja em 

ultima instância, da dominação do homem sobre a mulher, pois a sociabilidade 

patriarcal em que vivemos, legitima a opressão dos homens sobre as  

mulheres, através das diversas formas de objetivação da violência/opressão. 

Na situação relatada, a mulher estava em constante ameaça e  

dependia diretamente do acesso ao trabalho, para que não ocorresse a 

violência no meio familiar. Além disso, se não conseguisse o produto químico, 

que satisfizesse a dependência do seu ex-companheiro, tinha que “pagar” com 

a violência e mesmo estando nessa situação de opressão, ainda se  sente 

como aliciadora e responsável pela situação. É importante frisar que a 

manutenção da dependência química vai além de a mulher fornecer ou não a 

droga, pois o seu ex-companheiro pode consegui-la por outros meios, mas se 

utiliza da sua prerrogativa de macho como estratégia para conseguir o produto 

químico com facilidade e de impor sua dominação e ainda, veladamente, 

responsabilizá-la. 

Já no caso de Maria Aniele, casou-se pela primeira vez com 16 anos e 

teve uma filha e um filho da primeira relação e, posteriormente, constituiu uma 

nova família há 11 anos, teve mais um filho da nova relação que desde o início 

foi violenta. 

A primeira, eu estava grávida de cinco meses, aí ele fazia dois 
dias que não ia em casa, aí eu fui procurar saber onde ele 
andava, e quando eu cheguei na rua que vi ele, aí eu disse 
“Você não vai mais em casa, não dá mais satisfação?” Aí ele 
respondeu do jeito dele, e quando eu dei as costas pra ele, aí 
eu nem esperava, e ele já veio com um chute. Aí quando eu caí 
no chão ele me levantou pelos cabelos e começou a me 
esbofetear por trás, e me levou pra dentro da casa da irmã 
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dele. Quando chegou lá, ele me derrubou no chão e ficou com 
as pernas abertas em cima de mim e me machucando. Aí 
quando eu consegui sair ele disse assim “Eu não consegui 
matar você de bufete, mas agora eu vou esfaquear”. Aí quando 
ele pegou a faca, ele segurou a faca assim e eu segurei 
embaixo. Ele no cabo e eu embaixo, ele puxando para lá e  
para cá... Eu sei que eu me cortei, mas lutando para ele não 
me matar. Aí até que chegou um sobrinho dele e pegou ele por 
trás, e conseguiu fazer com que ele soltasse a faca. Aí eu corri 
para o vizinho, me levaram pro Hospital. Aí pronto, começou 
daí. Aí depois foram só pioras! Chegou a trancar a gente dentro 
de casa e arrancou os ferrolhos, e abriu o gás ameaçando 
colocar fogo na casa. Os meninos choravam e ele me obrigava 
a sentar e colocar bebida na boca, enquanto ele matava uma 
galinha com os dentes. Mastigava mesmo a cabeça da galinha 
e tinha o maior prazer de chupar os dedos com sangue. E eu 
tinha que ficar olhando. E muitas e muitas vezes, enquanto ele 
quebrava as coisas dentro de casa, eu conseguia fugir. Na 
época não tinha muro, aí eu conseguia fugir pulando a cerca. 
Quando eu chegava, quando eu menos esperava ele estava 
atrás de mim com uma faca. E foram muitas torturas, muitas 
torturas. Faz onze anos que eu vivo com ele, e esses anos 
todinhos ele fazendo. [...] Ele fazia nós para enforcar a gente 
tudinho. Cada nó tinha a sua pessoa. E a gente vivia assim, 
quando ele saía pra beber, a gente já tinha que se esconder.  
Eu pulava o muro do vizinho, pra dentro de umas casas que 
estavam em construção, até ele entrar e dormir. Porque se a 
gente entrasse com ele estando bêbado ele queria bater, ele 
queria fazer tudo. (MARIA ANIELE, grifos nossos) 

 
 
 

A fala de Maria Aniele revela situações de extrema violência que, por 

muito tempo, estão guardadas na memória dela e dos(as) filhos(as) que 

vivenciaram situações iguais ou piores a essas. Resta-nos indagar: quantas 

“Marias Anieles” estão passando por situação semelhante? A violência contra a 

mulher, como já dissemos, atinge toda a família, sendo objetivada de diversas 

formas, estando presentes, nesse caso, todos os tipos de violência – física, 

psicológica, moral, patrimonial, dentre outras – que, articulados, resultaram em 

uma brutal violação a mulher e a seus filhos, em diversas dimensões, 

chegando ser reconhecida pela mulher como tortura, devido à efetivação da 

violência física e psicológica em níveis bastante elevados. A ameaça contra a 

vida era uma constante em seu cotidiano, com ações bárbaras, como por 

exemplo, preparar as cordas para o enforcamento da família e trancar todos  

em casa, abrir o gás e ameaçar incinerá-los. 
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A condição física e psicológica da mulher não é levada em consideração 

pelo agressor, como ocorreu nessa situação, cuja vítima da violência a sofreu 

viveu quando estava grávida de 5 meses, por ter ido à procura do 

companheiro, para saber o por que ele não havia voltado para casa há dois 

dias. Essa situação revela que a motivação para o exercício da violência contra 

a mulher pode ser pelo fato de esta não aceitar a dominação de forma passiva, 

passando a questionar a liberdade masculina na relação familiar monogâmica. 

Sendo assim, a motivação/justificativa para a agressão é a imposição do 

patriarcado. 

Mais uma exemplificação da violência contra mulher foi a situação vivida 

por Maria Sanclea e sua família, como a própria relata a seguir: 

 
 
 

É, digamos que o primeiro ano não foi lá essas coisas, mas do 
segundo ano em diante... Só que, no caso, eu não apanhava 
mais porque eu não era de ficar calada e nem esperando pra 
apanhar. Porque uma vez ele, a irmã dele e o primo estavam 
junto comigo, ele me empurrou pra dentro do quarto, aí no que 
eu gritei o vizinho chegou, e quando ele levantou para me dar 
uma tapa, o vizinho foi e agarrou ele. Mas se não fosse, talvez 
ele tivesse até me furado. [...] Aí todo dia era uma briga. “Você 
não vai trabalhar, porque se não eu quebro a sua cara”, aí eu 
dizia “Pois se prepare pra quebrar”. Amanhecia o dia, aí eu 
pegava o beco. Pesquisadora: E qual era a justificativa da 
violência, quando ele era violento? Maria Sanclea: Que ele 
dava pelo meu atrevimento.[...] Só que eu dizia “O meu 
atrevimento não vai sair por você bater”.  Pesquisadora: Ele 
dizia que a senhora era atrevida porque queria trabalhar?  
Maria Sanclea: Era, porque eu era ignorante, atrevida, que os 
direitos de homem podem tudo e mulher não pode nada. No 
caso, no ponto de vista dele, se a mulher casou é pra cuidar de 
casa, comida, roupa lavada, pra quando o marido chegar, está 
pronto, e os filhos. Porque depois que mulher casa não tem 
direito a estudar, trabalhar, nada disso. É pra ficar dentro de 
casa, praticamente como uma escrava. [...] Sempre que ele 
bebia. Às vezes com ciúme, ele dizia que não tinha ciúme de 
mim, mas só que ele tinha. Quando ele saía e bebia aí os 
parceiros dele ficavam tirando brincadeiras com ele de que eu 
tinha arrumado outro, que ele era “corno”, que não sei o que... 
Quando chegava em casa nem perguntava, “Não, se fulano 
disse é porque é verdade”. “Meu amigo, quem tem sua boca  
diz o que quer”. “Não, porque se fulano está dizendo é porque 
foi verdade, alguém viu”. Aí eu disse “Vá na cabeça dos seus 
amigos”, aí nisso começava, quando ele dizia uma  eu 
respondia duas, três, aí ele vinha pra cima. Pesquisadora: Aí 
ele  vinha  pra  cima, primeiro  agredindo  com palavras? Maria 
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Sanclea: Primeiro com palavras e depois ele me empurrava. Às 
vezes me dava uma tapa, um bofete. Teve uma vez que, por 
causa da irmã dele, a irmã dele levantou um falso, eu estava  
de resguardo desse menino que está com onze anos hoje. [...] 
Aí disse que eu tinha passado a noite todinha bebendo, sendo 
mentira. Eu passei a noite eu, a mãe dele, dentro de casa, e a 
cunhada dele. “Ah, Maria Sanclea: estava bêbada, vomitando 
no meio da rua”, e eu dormindo dentro de casa. No outro dia de 
manhã quando ele chegou foi um bofete que eu levei. Isso aqui 
meu inchou, isso aqui meu ficou preto ao redor do olho. Aí eu 
arrumei minhas coisas pra ir embora lá pra mãe e ele dizendo 
que eu não ia. Eu vestia a roupa no menino e ele tirava, 
dizendo que eu não ia levar o menino, aí eu falei “Pois fique” e 
saí só com a roupa do corpo pra casa da minha mãe. (MARIA 
SANCLEA, grifos nossos) 

 
 

 
Esta é mais uma situação em que a violência ocorre desde o início da 

constituição da relação familiar. Na maioria das situações vivenciadas, a 

dominação do homem – companheiro – sobre a mulher é consolidada com o 

casamento/união estável, uma vez que, anteriormente, essa dominação 

pertencia ao pai e, em menor grau, à mãe (pai e mãe representam a  

dominação patriarcal; em uma família monoparental, ou o pai ou a mãe exerce, 

sozinho, esse poder, podendo a referência de dominação pertencer à família 

extensa também). Essa dominação vai sendo materializada  na 

processualidade da vida cotidiana da família e, por esse motivo, a intensidade 

das violações vai variar de acordo com a particularidade das relações que 

serão estabelecidas em determinadas famílias. 

Apesar de a dominação masculina ser praticamente hegemônica nas 

famílias monogâmicas, a violência não é unilateral, constituindo uma relação 

que se estabelece entre os sujeitos envolvidos, ou melhor, é uma relação 

construída permanentemente pelos sujeitos envolvidos, sob uma  conjuntura 

que produz e reproduz a opressão, com a fetichização e a alienação presentes 

nas relações sociais, que tendem a coisificar as relações sociais, ao fazer 

parecer que as mulheres são simplesmente objetos da ação do homem. Nesse 

sentido, concordamos com Saffioti (1997) ao ir de encontro com a concepção 

de passividade e não-sujeito desenvolvida por Marilena Chauí (1985), pois 

partimos da compreensão de que a mulher, enquanto sujeito  social, 

desenvolve  sua  singularidade  na  processualidade  ontológica  concreta, que 
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pode ser desencadeador, ou não, de um processo de subalternização ao 

homem. Essa não é uma situação fixa e determinada, como se a totalidade das 

mulheres já nascessem fadadas à dominação masculina, ou como se todos os 

homens fossem predestinados a serem violentos. Entretanto, a violência contra 

a mulher está presente na maioria das relações familiares nessa conjuntura,  

em larga medida, porém jamais poderemos afirmar que se dá na vida da 

totalidade das mulheres. 

 
 
 

Parte-se do pressuposto de que se trata de relações e não de 
ações de violência e portanto, de um fenômeno de mão dupla, 
no qual os envolvidos são de fato, partícipes, não existindo 
passividade absoluta nem anulação da vontade do outro. Não 
obstante, considera-se que se está lidando com uma 
organização social de gênero fortemente hierarquizada, com 
supremacia masculina, e que, tendencialmente, em se tratando 
de relações de gênero, a violência recai sobre as mulheres. 
Corroboram esta afirmação evidências empíricas obtidas em 
delegacias policiais, em matéria de denúncias efetuadas. 
(SAFFIOTI e ALMEIDA, 1995, p. 58) 

 
 

 
Apesar de compreendermos que a mulher não é passiva na situação de 

violência, a realidade nos mostra que na relação do jogo de forças (ideológica  

e física) a mulher é quem acaba, quase sempre, derrotada. Nesse sentido, 

visualizamos que a relação da dominação dos homens sobre as mulheres se 

dá em decorrência do patriarcado, que acaba sendo materializado, através da 

força física, pois, em sua maioria, o homem é detentor de maior força e acaba 

ganhando essa “quebra de braços”. Evidencia-se que, nas relações de 

violência entre os homens e as mulheres, há determinantes 

ideológicos/materiais e biológicos. 

As mulheres e os homens são sujeitos sociais que constroem e 

reconstroem, cotidianamente, sua singularidade na particularidade de sua 

existência (raciocínio desenvolvido capítulo 2). No que tange à mulher em 

situação de violência, esta é impulsionada a superar as violações cometidas 

contra ela mesma e seus filhos. Sendo assim, “cada mulher colocará o limite 

em um ponto distinto do continuum entre agressão e direito dos homens às 
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mulheres” (SAFFIOTI, 2004, p.74), porém é necessário levar em consideração 

a fragilidade subjetiva e material, em que muitas mulheres vivem e colocam 

limites concretos a superação das situações de violência. 

Outra situação particular de violência foi a relatada por Maria Vanessa: 
 
 

 
É meu atual esposo, com tudo o que aconteceu. Tudo o que 
aconteceu foi referente a, ele era do mundo, bebia, aí vinha 
traição. Aí na época ele me traia, aí eu comecei a trabalhar e 
querer ser independente justamente pra eu sair do 
casamento.[...] É, foi só depois porque quando a gente separou 
ele não aceitou. A gente separou, eu separei dele, a gente 
começou a morar separado, eu fui embora pra casa da minha 
mãe, tirei tudo. Eu morava de aluguel nessa época, tirei tudo e 
fui pra casa da minha mãe. Chegando lá aí ele foi, aí começou 
a violência. Ele esteve lá e quebrou tudo, os móveis, que era 
pra eu não ter direito a nada, aí aquilo já gerou uma raiva pra 
mim. Não, já não está dando certo, e com esse homem aí não 
vai dar certo mesmo, porque ele está se transformando em 
uma outra pessoa a partir daí, entendeu? Eu comecei a ver 
outro lado dele que ainda não tinha visto. Aí a partir daí ele 
começou a me ameaçar no trabalho, aí eu fui e fechei [a 
lanchonete que tinha aberto]. Aí fui até a delegacia e abri o 
Boletim de Ocorrência [BO]. Ele me ameaçava por telefone, 
mandava mensagens. Eu já não podia mais nem atender ao 
telefone, ter o telefone. Foi e quebrou meu telefone, que não 
era pra eu falar com ninguém, somente com ele, e quando ele 
me ligava eu não atendia, aí quebrou o celular. Quebrou 
algumas coisas lá na lanchonete, aí eu, não por medo, mas por 
vergonha, porque eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de 
baixaria, os meus problemas eu resolvo, resolvo em casa, 
civilizadamente, e como ele é machista, aquele povo mais 
antigo, então pra ele se resolve tudo no grito ou  na 
quebradeira. Aí ele quis resolver assim. [...] eu me achei em 
uma situação que eu me via encurralada por todos os lados. 
Onde eu estava, ele estava com aquelas baixarias, com 
aquelas coisas. Então estava tornando, por a gente ver tanto 
acontecer, que eu temia que acontecesse comigo também. Por 
isso, porque ele estava se transformando em uma pessoa 
violenta, então eu estava vendo a hora de eu estar em um 
canto e ele me espancar, entendeu? De ele cumprir com as 
ameaças. Ele ameaçava de destruir minha família. [...] De 
destruir minha família, matar os meus irmãos. Aí pra minha 
mãe também ameaçava, a mim, que ia fazer mal a minha 
família. (grifos nossos) 
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Nesta situação, visualizamos que, na relação familiar monogâmica, o 

exclusivismo sexual é posto apenas como exigência para a mulher, e o meio 

extrafamiliar é legitimado apenas para o homem. Mas a “liberdade” do homem 

na relação afetiva monogâmica é posta em xeque pela mulher que busca sair 

da relação através da conquista de sua independência, incialmente,  

econômica. A dominação masculina concretizada, principalmente, através da 

violência patrimonial, moral e psicológica, é impulsionada pela transgressão da 

mulher em terminar o relacionamento, por não aceitar as traições do marido e 

buscar sua independência através do trabalho. 

A não aceitação passiva da dominação masculina leva o seu 

companheiro ao exercício da violência, sendo esta requisitada sempre que 

necessário para impor, através da força, sua dominação à mulher e à sua 

família, inclusive a família extensa. Neste caso, a violência foi motivada 

determinantemente pelo patriarcado, ao impor o ambiente doméstico à mulher, 

e pelo casamento/união estável monogâmico, que revelam a necessidade de 

alguns homens imporem sua dominação. Expressa, também, o quanto essas 

relações são fetichizadas, ao reduzir a mulher a um objeto de sua opressão. 

As relações sociais desenvolvidas pela família, na atual conjuntura, são 

fruto de todo um processo de des-re-construção da constituição afetiva- 

familiar, pois os “nossos amores e relações afetivas mais intensos e íntimos, 

são, também, determinados pelo desenvolvimento histórico. [...] o que hoje 

somos enquanto membros de nossas famílias – é um fenômeno social” 

(LESSA, s/a, p.6), assim, as relações de parentescos e de afetividade são uma 

construção social. 

Dessa forma, a família e o lugar social do homem e da mulher nas 

relações são fruto do processo histórico. Essas relações na atual conjuntura se 

dão sob uma sociabilidade marcada pela opressão de raça/etnia, gênero e 

classe, e as relações afetivo-sexuais também são mediadas  pela  

desigualdade, contudo, a imposição da dominação masculina vai depender da 

particularidade de cada família. As alienações que brotam do desenvolvimento 

das forças produtivas rebatem diretamente nas demais dimensões da realidade 

social,  e  a  ideologia  patriarcal  faz  com  que  as  mulheres  creiam  que seja 



115 
 

possível viver um amor aos moldes dos contos de fadas. Porém, como é 

incompatível com essa sociabilidade, devido às desigualdades sociais, não se 

realiza plenamente. Contudo, é importante ressaltar que há formas de 

resistência a essa ideologia do amor sobre bases patriarcais, na luta cotidiana 

pela superação de todas as formas de dominação e opressão, difundida 

principalmente pelo movimento feminista, que busca, dentre outras coisas, o 

amor afetivo-sexual livre. 

 
 
 

Devido ao aprofundamento das contradições do sistema como 
um todo e a abertura da "crise estrutural" (a produção 
destrutiva), foi preciso adaptar e modificar a "estrutura familiar" 
às necessidades imediatas do sistema do capital, acima de 
tudo a necessidade de incorporação ao mercado de uma força 
de trabalho feminina cada vez maior. Isto levanta naturalmente 
a questão da igualdade entre homens e mulheres. A maior 
participação de mulheres nos postos de poder, o direito ao 
voto, as leis contra a violência doméstica (e muito mais) são 
modificações originadas das próprias necessidades do capital. 
Contudo, os "imperativos" materiais do sistema são tão 
avassaladoramente predominantes que, por esses ganhos, as 
mulheres não se aproximam de um estágio emancipado. Pelo 
contrário, vêm suas condições objetivas de vida se degradarem 
(LESSA, s/a, p.65). 

 
 

 
As condições sócio-históricas capitalistas possibilitaram conquistas 

materiais dos direitos humanos das mulheres, resultantes, especialmente, do 

movimento feminista42 , que, apesar de sua diversidade, tem como objetivo 

comum a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Essas conquistas 

possibilitaram avanços sócio-políticos para as mulheres, dentre as quais a 

igualdade formal, inclusive nas relações familiares, e uma vida sem violência, 

ao criminalizar a violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei Maria da 

Penha); a possibilidade de a mulher ter respaldo jurídico para finalizar a  

relação familiar, bem como obter sua independência econômico-financeira, em 

decorrência do acesso “livre” ao mundo do trabalho. Porém, a reprodução 

cotidiana  da  dominação  e  exploração  faz  com  que  esses  avanços obtidos 

 

42  Será discutido no próximo tópico. 
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pelas mulheres não sejam efetivados plenamente em suas vidas, como por 

exemplo, no mercado de trabalho as mulheres compõem a grande massa 

dos(as) desempregados(as). Além disso, as que conseguem adentrar o 

mercado de trabalho acumulam, no mínimo, duas cargas horárias de trabalho 

(a do ambiente doméstico sem remuneração), tornando-se o segmento da 

classe trabalhadora que tem o salário mais reduzido, conforme já assinalamos. 

Assim, o patriarcado torna-se imperante na vida da mulher, na família e no 

mercado de trabalho. 

É fundamental frisar que a conquista dos direitos humanos das 

mulheres, por si só, não levam as mulheres a um estágio de emancipação 

humana, pois não possibilitam uma transformação societária. Porém, 

compreendemos que a conquista desses direitos são fundamentais ao respeito 

à dignidade humana das mulheres e ao processo de emancipação, porém a 

contradição da realidade mediada pela opressão não possibilita que seus 

direitos fundamentais sejam imediatamente realizáveis na vida das mulheres. 

A situação de violência familiar/doméstica na vida de Maria do 

Livramento se deu intensamente – com violência física, moral e psicológica – 

principalmente após trinta anos de casada, em plena velhice e com deficiência 

física. Segundo ela, a motivação da violência foi devido ao ciúme do seu ex- 

companheiro e a bebida. 

 
 
 

Ele com ciúmes de mim, dizia que eu ia pra igreja atrás de 
macho, de homem, e não podia me sentar lá fora que ele 
queria me bater.[...] Na calçada da minha própria casa não 
podia estar. Uma vez me sentei, ele me puxou da cadeira de 
plástico e eu caí. Aí os vizinhos caíram todos em cima, e ele 
dizendo que quem mandava na casa  dele era ele, lá vai, e  
fazia de mim o que quisesse. Aí o vizinho disse que não era 
assim também não. Aí passou, não é? Aí passou e outro dia 
ele me deu um murro assim que eu caí. Eu caí aí pronto, a 
minha filha chamou a polícia e ele foi preso. Pesquisadora: E 
ele trancava a senhora? Maria do Livramento: Trancava, 
passava o cadeado, apagava as luzes.[...] No escuro, era. Aí 
dizia pra mim “Da cozinha pra dentro do seu quarto. Se você 
sair eu te toro”. Eu com medo, aleijada, sem poder correr, tudo 
trancado. Eu tinha que ficar dentro do meu quarto trancada 
assistindo televisão até dar sono. Pesquisadora: A senhora 
conviveu  com  ele quantos anos?  Maria  do Livramento:   Uns 
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trinta e poucos anos. Pesquisadora: E ele é agressivo há 
quanto tempo? Maria do Livramento: Uns cinco anos.  
Começou a beber direto, aí pronto. Mas só é agressivo quando 
ele bebe. Quando ele bebe, ele não vale nada. A verdade tem 
que ser dita. (MARIA DO LIVRAMENTO) 

 
 

 
Nesta situação, visualizamos que o ex-companheiro quer impor a 

dominação patriarcal, justamente através da imposição do ambiente doméstico 

à mulher. Segundo Lessa (s/a, p.22), “a família, tal como hoje a conhecemos, 

não surge como resultado do amor entre os indivíduos. Surge com a 

propriedade patriarcal de tudo o que é doméstico”, e o ambiente doméstico é o 

espaço social onde se consolida de forma mais intensa a dominação do 

homem, e as mulheres são subjugadas a sua opressão cotidianamente. 

Atualmente, a imposição do ambiente doméstico a uma pessoa é 

considerado crime de cárcere privado: “Crime contra a liberdade individual, 

consistente em privar alguém de seu direito de liberdade, retendo ou mantendo 

a vítima em recinto fechado” (BRASIL,s/a,s/p). Porém, há outras situações de 

privação que são aceitas socialmente, como por exemplo, o homem ditar o que 

a mulher pode ou não usar, seja ele pai ou companheiro. Essas situações de 

privação de liberdade às mulheres, geralmente, têm como justificativa do 

homem o ciúme e a bebida. Contudo, o ciúme é um sentimento desenvolvido 

nos processos subjetivos humanos, em decorrência da sociabilidade patriarcal 

e do individualismo burguês. A bebida é apenas um potencializador do 

patriarcado, incorporado subjetivamente. 

 
 
 

Em 1844, em A questão judáica, Marx demonstrou como o 
homem burguês, aquele que vive sob a regência do capital, 
tem tipicamente sua personalidade cindida entre duas porções 
entre si opostas. Por um lado, temos o indivíduo do mercado e 
da propriedade privada. É o indivíduo real, que participa da 
história com seus atos cotidianos marcados pelo individualismo 
e mesquinharia típicos do burguês. Em se tratando do 
casamento monogâmico, é o indivíduo que casa em nome de 
um bom negócio. Esse mesmo indivíduo, por outro lado, possui 
uma vida coletiva, política, marcada pela sua relação com o 
Estado burguês e os regulamentos políticos que dele emanam. 
Nessa relação ele deixa idealmente de ser o burguês para se 
converter em cidadão, altruísta, preocupado com os interesses 
coletivos. Entre o ideal e as relações objetivas, as últimas se 
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impõem; assim, na vida cotidiana a porção citoyen é 
predominantemente subsumida à porção burguesa: é a 
contradição entre o bourgeois e o citoyen. Aqui é que tem suas 
raízes o que Marx denominará da inevitável hipocrisia da vida 
burguesa. (LESSA, s/a, p. 47). 

 
 
 
 

O individualismo burguês representado no desenvolvimento  do 

bourgeois - reduzidos a guardiões de mercadorias – se desenvolve também 

nas relações afetivo-familiares e em articulação com o patriarcado deságua na 

opressão sobre as mulheres nas relações afetivas, como se fossem meros 

objetos de disputa e de posse entre os homens. Usualmente, ouvimos homens 

e mulheres reproduzirem o sentimento de posse entre seus companheiros. No 

caso dos homens, utiliza-se a expressão “minha mulher”, que não tem 

expressão equivalente para as mulheres utilizarem, pois não é bem visto, 

socialmente, que as mulheres digam: “meu homem”. Mas, ao utilizarem 

também as expressões “meu esposo” e “minha esposa”, homens e mulheres 

expressam também relações de posse e propriedade. 

As situações de violência doméstica e familiar, como vimos através dos 

cinco casos expostos, indica-nos que não há uma única forma de os homens 

imporem sua dominação, podendo ocorrer no início da relação afetivo-sexual 

ou após anos de convivência, durante ou depois o rompimento da relação. Tais 

violências violam não só as mulheres, mas também atingem os filhos e  a 

família extensa (em intensidades diferentes em cada caso); têm fortes 

implicações para as mulheres ingressarem no mercado de trabalho; podem ser 

contra a mulher ou a outrem, com o objetivo de atingir indiretamente a mulher 

(nesta situação os filho, que são as principais vítimas); podem ter motivações 

secundárias distintas (trabalho, bebida, ciúme, drogas, dentre outras) e podem 

ocorrer com intensidades e formas diferentes, sendo que a psicológica está 

presente em todas as ações de violação as mulheres. 

Como não há uma forma específica dos contextos de violações, 

concordamos com Saffioti, Cançado e Almeida (1992 apud SAFFIOTI e 

ALMEIDA, 1995, p. 35 - 36) ao afirmarem que, 
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A violência tende a descrever uma escala, começando com 
agressões verbais, passando para as físicas e/ou sexuais e 
podendo atingir a ameaça de morte e até mesmo o homicídio. 
Mas o êxito do agressor depende das relações com a vítima. 
Assim a escala não acontece forçosamente. Como  toda 
relação social, a relação de violência implica força – não 
necessariamente física, mas como capacidade de determinar o 
destino de outros. [...]. Assim, embora tendencialmente haja 
uma escala da violência, ela pode estabilizar-se num certo 
nível, o que não elimina a elevação da tensão em certo 
momento, podendo ocorrer homicídio ou tentativa de  
homicídio. A cronificação da relação violenta pode situar-se em 
vários momentos do processo e assim permanecer por longo 
tempo, tornando-se necessária para os co-partícipes. (grifos 
nossos). 

 
 
 
 

Não concordamos com a concepção do ciclo da violência para todos os 

casos, pois algumas mulheres relataram que estavam permanentemente sob 

ameaças de violência, como no caso de Maria Milena, em que a motivação era 

a abstinência das drogas, estando sempre em situação de violência quando 

não tinha recurso para adquiri-la. Além do mais, não concordamos que  a 

mulher está em “lua de mel” quando o companheiro utiliza estratégias da 

ideologia do amor eterno para “reconciliação”, a fim de que possa ter relações 

sexuais com sua companheira, como no caso de Maria Aniele: 

 
 
 

Tinha dias que ele passava três dias fora e a gente não dormia 
porque a gente não sabia qual era o horário que ele chegava.  
É uma vida muito desgraçada, sabe? Aí pronto, passava muito 
tempo, aí ele começava a me agradar. Só que chegou um 
tempo que a gente não se entendia mais. Aí pronto, se a gente 
fosse ter uma coisa, era o que? Uma vez por mês, sabe? 
Porque pra mim era tanta decepção que eu não tinha como, 
não existia prazer mais nenhum. E agora que eu não confio 
mais em ninguém. (grifos nossos) 

 
 

Partimos do pressuposto de que há um processo construído na 

particularidade da relação afetiva de cada casal, que não constitui exatamente 

um ciclo. Porém, há alguns casos em que o homem se diz estar arrependido e 

que não irá mais cometer agressão contra sua companheira, como estratégia 

de manter a mulher em sua dominação, como no caso de Maria Sanclea: 
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Teve um tempo que eu fui pra casa da minha mãe, aí ele ligava 
pra que eu voltasse que ele nunca mais ia fazer isso, fazia mil 
promessas “Juro, nunca mais eu faço isso com você”. Fim de 
semana não saía comigo, lazer faz muito tempo que eu não sei 
nem o que é isso, de ir pra nenhum canto, de ir pra uma praia, 
ir pra uma lagoa, pra nenhum canto. Nem sozinha com ele, 
nem com os meninos. 

 
 

Já no caso de Maria do Livramento, quando seu companheiro iniciou as 

agressões, há cinco anos, houve a separação de corpos: 

 
 
 

Pesquisadora: Desde que ele foi violento pela primeira vez? 
Maria do Livramento: Isso mesmo, que eu não tenho nada com 
ele. Pra mim ele é mulher igual a mim. Pesquisadora: Sei. Ele  
é violento com a senhora por conta disso? Maria do 
Livramento: Eu acho que no começo foi, que eu não quis saber 
dele, foi. 

 
 

No caso de Maria do Livramento, a violência fez com que a mesma não 

quisesse mais ter relações afetivo-sexuais com seu ex-companheiro, o que 

potencializou as situações de violência vivida, pois o mesmo alega que ela 

tinha outro e, por motivo de ciúme, mantinha-a em cárcere privado. Esta 

situação mostra que nem todas as mulheres cedem aos “arrependimentos” do 

homem, não permitindo que seja constituído um “ciclo da violência”. A questão 

afetivo-sexual é bastante complexa nas relações familiares nas quais há 

violência, pois, em alguns casos, ocorre a relação sexual sem o consentimento 

da vítima, e ambos não reconhecem como uma situação de estupro, devido ao 

patriarcado, que incute a ideia de que as mulheres têm obrigações sexuais  

com seus companheiros. Em uma conversa com uma vítima de violência, 

durante o estágio na Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher 

(DEAM), em 2009, ela relatou que seu companheiro a obrigava a ter relações 

sexuais com ele na hora em que ele desejasse; que doía bastante; que chegou 

a engravidar três vezes, em decorrência dessas situações, ou seja, engravidou 

três vezes como resultado de estupro no casamento. 
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Maria Vanessa – única que mantém relação afetiva-sexual com seu 

companheiro (que foi seu agressor) – disse que reatou a relações com seu 

companheiro, porque este mudou em alguma medida em  relação  ao 

machismo. 

 
 
 

O pensamento dele mudou um pouco, continua machista 
porque foi da criação, mas mudou um pouco, assim, a parte de 
eu trabalhar, porque hoje ele já deixa, já aceita. Não sei se eu 
for trabalhar fora, mas até aqui... Também eu não tenho planos 
pra trabalhar assim pra empresas, pra outras pessoas que não 
seja pra mim mesma. (MARIA VANESSA). 

 
 

O trabalho extra lar foi o motivo da situação de violência vivida por Maria 

Vanessa, que, após as situações de violência, reatou o relacionamento, pois, 

segundo ela, não vive mais situação de violência, porém, não tem a certeza de 

que essa mudança seja em absoluto, pois não confia que, se surgir 

oportunidade de emprego, fora do espaço doméstico, o companheiro irá 

aceitar. 

Essas situações de violência geraram, em alguns casos, uma  ruptura 

dos vínculos familiares das mães com seus filhos(as), como no caso de Maria 

Milena, que, por estar em situação de rua, não mantém uma relação domiciliar 

com seu filho nem com sua filha, sendo esse o principal motivo do sofrimento 

vivido hoje por esta mulher. Segundo ela: “Porque a única coisa assim que tem 

que ser registrada é pensão alimentícia, só isso que eu queria. Por que não, eu 

não ficar com meus filhos, eu não cuidei por dez anos? Cuidei deles. Ele vivia 

dentro de casa deitado e eu morrendo de trabalhar”. Com o fim do 

relacionamento, Maria Milena teve que sair da sua casa e passou por um 

sofrimento subjetivo muito profundo, fazendo com que se tornasse alcoolista e, 

como não conseguia arcar sozinha com as despesas domésticas, ficou em 

situação de rua, sozinha, e o filho e a filha ficaram aos cuidados da tia das 

crianças (sua ex-cunhada). 

Na situação de Maria do Livramento, o seu ex-companheiro proibiu que 

seus filhos e filhas fossem à sua casa (ela coabita com o agressor), e que   ela 
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vá à casa dos filhos. Segundo Maria do Livramento: “Aí ele diz que eu só quero 

estar no meio do mundo, e vai agora proibir eu de ir pra casa da minha filha, 

porque lá tinha macho pra mim, e eu disse a ele: ‘Eu não preciso disso não’”, 

mantendo-se restrita ao ambiente do lar. Na ocasião da entrevista,  uma  de 

suas filhas estava presente e chorava bastante, devido ao distanciamento 

afetivo que mantém com sua mãe, em decorrência das proibições de seu pai. 

Maria do Livramento teve adoecimentos, devido às violações sofridas, 

chegando a ter um começo de um infarto. Atualmente, tem vínculos familiares 

diariamente apenas com seu neto, filho de criação. 

 
 
 

Filha de Maria do Livramento: Acho que ele assim não tem 
conseguido fazer mais coisa com a minha mãe por causa do 
meu sobrinho. Maria do Livramento: Por causa do meu neto. 
Filha de Maria do Livramento: Porque ele expulsou, fez de tudo 
pra expulsar meu sobrinho de lá, aí quando viu que estava só 
eles dois aí começou essa maneira dele deixar ela presa, não 
deixar ela sair de dentro de casa. Aí quando tem, e ele só faz 
mais isso quando ele não está em casa, quando estão só eles 
dois. Quando tem alguém dentro de casa ele é um santo, ele 
não diz nem que ela não presta. Maria do Livramento: Isso 
mesmo, é. Pesquisadora: Então o neto da senhora é a  
proteção que a senhora tem? Maria do Livramento: É, meu  
neto é, e já dorme no quarto comigo. Filha de Maria do 
Livramento: Aí foi tanto que quando aconteceu isso que  ele 
saiu de dentro de casa, que ele queria matar ele, aí minha mãe 
saiu de casa. Aí a gente foi de novo, voltou de novo lá na 
delegacia da mulher, aí ela disse assim “Olhe, eu acho melhor  
a senhora sair de dentro de casa, ir morar na casa dos seus 
filhos porque a senhora sozinha com ele [agressor] é 
ninguém...”. (grifos nossos) 

 
 

 
O filho/neto de Maria do Livramento representa sua proteção no 

ambiente doméstico, passando a ser um confronto entre dois homens, um 

ameaçando, e o outro protegendo a mulher, tanto que o ex-companheiro de 

Maria do Livramento atentou contra a vida do seu filho/neto. Quando, por 

orientação dos profissionais da DEAM, a mesma saiu de casa, ficando um ano 

na casa de uma de suas filhas (a que esteve presente na entrevista). Porém, 

como a casa é, também, de Maria do Livramento, ela resolveu voltar (como 

estratégia  de  garantia  de  seu  bem,  a  casa).  Nesse  retorno,  houve    uma 
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mediação do conflito entre Maria do Livramento, seu filho/neto e seu ex- 

companheiro. 

 
 
 

Filha de Maria do Livramento: Aí agora ela voltou porque minha 
mãe morava com o meu sobrinho em uma casa alugada, aí 
como a minha mãe foi passar o ano novo comigo aí ele foi, se 
estressou lá com uma pessoa e entregou a casa. Aí ele viu  
meu sobrinho e chamou ele pra morar lá de novo. Aí meu 
sobrinho a única alternativa que tinha era essa, aí voltou pra lá. 
Aí quando ligou pra mãe ele disse “Mãe, a senhora vai voltar 
aqui pra casa”. Aí meu sobrinho já foi pra levar os troços pra lá, 
e quando chegou lá sentou e conversaram os três porque ele é 
aposentado, meu sobrinho trabalha, minha mãe é aposentada, 
não dá pra descontar no meu sobrinho o que mãe fez e ele não 
paga, foi descontar do dinheiro dela. Aí ela foi, sentou e 
conversou com os dois que ia ser dessa maneira, que estava 
voltando porque a casa é dela, ela tem direito, e que as coisas 
não iam ser do jeito que ele queria. Aí pronto, no começo ele 
aceitou, falou que ia deixar de beber, que ia deixar de fumar, 
que são os dois vícios que ele tem, a cachaça e o cigarro, que 
ia deixar de beber e de fumar que era pra ela voltar, não é? A 
gente até assim, eu fui até contra, mas eu disse “Eu não vou 
segurar a senhora porque a senhora está sabendo o que está 
fazendo, a senhora é maior de idade”. Maria do Livramento: 
Minha filha, mas eu também não podia ficar na rua ou só na 
casa de vocês, tendo a minha casa, e deixar tudo lá 
abandonado, mulher. Filha de Maria do Livramento: Aí ela foi e 
está lá. Só que a gente fica assim, não é? Porque ela não é pra 
estar só, porque nunca...[...] Maria do Livramento:  A  minha 
casa abandonada e meu neto lá. [...] Tenho meu lar, minhas 
coisinhas tudo direitinhas abandonadas lá, se acabando. Filha 
de Maria do Livramento: Ele enche a boca “Porque a casa é 
minha”, mas ele não faz um remendo na parede. Maria do 
Livramento: Não faz um benefício. Filha de Maria do 
Livramento: A casa da minha mãe parecia um lar de mendigo. 
Pesquisadora: Foi vocês que construíram? Maria do 
Livramento: Sim. Filha de Maria do Livramento: Aí ele fica “A 
casa é minha”, só que a casa é da minha mãe. Eu sei que ele 
tem direito pelo tempo de convivência, mas ele devia ter a 
noção porque pelo que ele já fez com ela, judiou com ela, ele 
devia ter a noção. E como a gente foi lá pra Delegacia da 
Mulher, a assistente social perguntou assim “Ele tem alguma 
maneira de se manter?”, aí a gente falou “Antigamente ele não 
tinha não, mas hoje em dia tem porque ele é aposentado do 
mesmo jeito que eu sou”. Ele podia alugar um canto pra ele. 
Todo dia, ele é aposentado, mas todo dia está na cidade, todos 
os dias ele está na cidade. Ás vezes chega em casa bêbado e 
diz as coisas com ela, não diz muito por causa do meu 
sobrinho. (grifos nossos) 
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Após o retorno de Maria do Livramento ao lar, o seu ex-campanheiro  

não mais impôs o cárcere privado à mulher quando ela está na companhia de 

seu filho/neto, porém os(as) filhas(os) temem quando sua mãe estiver sozinha 

em casa com o agressor. Essa situação nos faz refletir o quanto a mulher é 

privada nas situações de violência, pois, nesse caso, além de ser vítima – não 

passiva – tem que abandonar o lar, construído a duras penas. E, para não 

passar por outro processo de violação, precisa de outro homem como protetor, 

para possibilitar o retorno a sua casa. Com exceção de Maria Aniele, todas as 

mulheres entrevistas tiveram que abandonar o lar, quando estavam em 

situação de violência. 

Maria Aniele não teve condições financeiras – não recebeu ajuda de 

ninguém, nem da comunidade nem da família – nem psicológicas (devido às 

ameaças)43, tendo que ficar na casa, até hoje, com seus filhos e sua filha, e  

tem que suportar, cotidianamente, as violações, o que gerou adoecimentos 

para ela e para seus filhos: 

 
 
 

Maria Aniele: Com certeza! Um (dos filhos), esse de dezenove, 
já está revoltado. A tristeza maior do mundo foi saber que ele 
fumou maconha. Foi porque viu a vida que ele levou dentro de 
casa, as desgraças, os quebra-quebras, ele fazendo  aquilo 
tudo comigo, que ele cresceu revoltado. E a pequena, a de 
quinze anos, é nervosa, e o pequeno está do mesmo jeito. 
Pesquisadora: E a senhora? Maria Aniele: Eu doente. Engordei 
muito, e já cheguei a uma depressão, assim, de chegar ao 
fundo do poço. Fui procurar um psiquiatra porque eu estava 
vendo que eu ia morrer. Choro, olha eu não tenho nem 
condições de trabalhar. Estou em um canto e não sei onde 
estou mais, tem horas que eu não sei nem o número do meu 
celular. Vou à cidade, estou em algum canto assim e não sei  
pra que lado vou, já peguei ônibus errado. Em casa eu tenho 
crises de medo, sabe? Crises de medo de eu não acreditar que 
estou passando por aquilo. Tenho medo de fechar a  porta, 
tenho medo de dormir de costas, só durmo com as costas na 
parede. Eu tenho crises assim, cada crise é diferente. Crise de 
ficar dentro de casa, não sair pra nenhum canto. Passo 
semanas e semanas sem ir nem no portão. Tem pessoas que 
perguntam até se eu ainda moro lá, porque eu não saio, não 

 
 

43No momento da pesquisa estava com encaminhamento para atendimento psicológico, mas 
ainda não havia sido atendida. 
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tenho vontade de falar com ninguém. Choro muito, eu choro 
muito pedindo força a Deus, viu? Porque eu morrer do jeito que 
eu cheguei a pensar, chegar a acordar de madrugada... 

 
 

 
Apesar de não ter rompido os vínculos afetivo-familiares com os filhos e 

a filha, todos passaram por adoecimentos psicológicos. Isso aconteceu porque 

o agressor não saiu do convívio familiar, inclusive, após julgamento, no qual a 

Lei Maria da Penha já estava em vigor, contudo, a juíza optou por não 

condená-lo, dando-lhe uma “nova chance”! 

Maria Vanessa, na época da situação de violência, também teve os 

vínculos familiares rompidos com o seu filho mais velho, este é filho do 

companheiro, mas Maria Vanessa cuida dele desde os 2 anos de idade. 

 
 
 

O meu maior não é meu, é dele, ele tirou de mim que era pra 
eu voltar [...] Hoje tem quatorze anos. Pesquisadora: O 
maiorzinho, desde quantos anos que você cuida? Maria 
Vanessa: O maior é desde dois anos e sete meses.[...] Desde 
criancinha. Ele me chama de mãe e tudo. Era uma convivência 
muito boa, até o momento que ele virou mesmo, totalmente, a 
cabeça. 

 
 

 
Durante a separação o companheiro de Maria Vanessa usou o filho 

como estratégia para a mulher não romper a relação, dessa forma, a criança  

foi utilizada como “objeto” de troca. Se Maria Vanessa optasse por ficar, teria o 

filho com ela, se não, o vínculo afetivo estabelecido com os dois – de mãe e 

filho – seria rompido, o que, de fato, aconteceu na época. Sendo  assim, 

ocorreu a Alienação Parental por parte do pai da criança, que, segundo a 

Lei12.318/2010, artigo 2°, expressa: 

 
 
 

Considera-se ato de alienação parental a interferência na 
formação psicológica da criança ou do adolescente promovida 
ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que 
tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda 
ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao 
estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. 
(BRASIL, 2010. Grifos nossos). 
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Durante o período de separação – especialmente quando a mulher e  

seu filho foram para a Casa Abrigo – foi abruptamente cortada a relação 

afetivo-familiar da criança mais velha com sua mãe e seu irmão. Além disso, a 

situação de violência causou danos na saúde da mulher e do filho. 

 
 
 

Pra mim e pro meu filho pequeno, todos dois ficaram bastante 
nervosos. Eu hoje tenho problema nervoso, sistema nervoso, 
qualquer coisinha eu estou abalada. [...] Na época eu tomei um 
medicamento pra depressão, pra dormir. Eu já ficava com tudo 
aquilo na cabeça, muita coisa na cabeça porque sempre fui eu 
e ele pra resolver problemas meus e da minha família,  da 
família dele. (MARIA VANESSA) 

 
 

 
A subjetividade das mulheres e das crianças é a mais atingida com as 

violações, podendo desembocar em depressão, agressividade (crianças), 

doença no sistema nervo, doença cardíaca ou dependência química, dentre 

outras, além dos adoecimentos físicos. 

No caso de Maria Sanclea, os vínculos com os filhos foram mantidos, 

porém, recentemente, quando voltou a morar em Parnamirim – em virtude do 

recebimento de um apartamento pelo programa “Minha Casa, Minha Vida”, 

através da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS) de 

Parnamirim/RN – sua filha mais velha ficou com seus pais no interior  do 

Estado, sendo ela afastada do convívio diário com seus(suas) irmãos(ãs) e 

com sua mãe. Maria Sanclea, hoje, vive apenas com a pensão do pai das 

crianças, que é R$ 50,00 por semana (Maria Sanclea acionou na Justiça, pois  

o recurso é insuficiente para ela e 6 crianças) e do Bolsa Família, recebe R$ 

98,00 reais mensalmente. 

A violência causou adoecimentos para ela e para as crianças, 

 
No caso, no meu caso, eu tenho assim quase certeza, eu estou 
com um problema aqui nesse braço. Tem dia que eu não 
consigo pegar nem em um copo vazio, de dolorido. Aí fui 
buscar semana passada, a médica passou uns comprimidos 
pra mim se não melhorasse voltar. Porque sempre ele está 
doendo,  eu  evito  muito  de  pegar  no  menino  porque     não 
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aguento. Pesquisadora: Você acha que foi devido à violência? 
Maria Sanclea: Foi um empurrão que ele me deu. O menino, 
ele agora está melhor porque ele passou essas férias do ano 
passado na casa do padrinho dele. Porque graças a Deus, ele 
pode não ter um pai, mas o padrinho é um segundo pai. 
Conversa com ele, aconselha... Está melhor, mas tinha dia aqui 
que só Jesus, nem eu aguentava ele. (grifos nossos) 

 
 

 
Nesta família, as sequelas da violência para a mulher foi o problema 

físico no braço e a agressividade do filho mais velho, mas, com certeza, a 

ausência da afetividade do pai com os filhos(as) geraram consequências 

profundas na construção da subjetividade dessas pessoas, com destaque para 

o filho mais velho, que se tornou bastante agressivo tanto com a mãe quanto 

com suas irmãs. 

As relações familiares desenvolvidas na processualidade ontológica 

concreta na atual conjuntura produzem e reproduzem cotidianamente relações 

sociais emanadas na sociabilidade capitalista com todos os processos de 

alienação e fetichização da realidade, imbricadas nos processos ideológicos do 

patriarcado, racismo, heteronormatividade, dentre outros. Ou seja, mesmo que, 

à primeira vista, a família pareça apartada ou afastada das relações sociais 

mais gerais, ela nada mais é que parte integrante dessa mesma sociabilidade 

perversa, por isso, baseada na violência e opressão de uns pelos outros. 

Segundo Luckács, processos de desumanização, impossibilitam o 

desenvolvimento pleno da subjetividade humana e da afetividade plena, entre 

os companheiros (homem e homem, mulher e mulher, mulher e homem ou 

demais arranjos afetivos-sexuais), entre as crianças e entre os pais/mães e 

seus filhos(as). 

 

Na vida cotidiana o fato de os indivíduos não poderem realizar 
o que necessitam, de serem impedidos de explorar as mais 
generosas possibilidades aos seus desenvolvimentos pessoais 
abertas pela abundância objetiva, material, se expressa pela 
situação concreta de que nós não podemos amar fora da 
família monogâmica. Após milhares de anos sob a propriedade 
privada e o casamento monogâmico, formados pelos  
processos de individuação típicos das sociedades de classe, 
com nossas personalidades centradas no individualismo e na 
concorrência, com nosso ser social articulado ao redor da 
propriedade  privada,   somos,   do   ponto   de   vista histórico, 
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incapazes de amar fora do casamento monogâmico, fora do 
patriarcalismo – mesmo que sua forma vitoriana esteja sendo 
aos poucos deixada para trás. As mediações que contamos 
para expressar nossas emoções, as formas de exteriorização 
de nossas sexualidades, as emoções que tais exteriorizações e 
tais mediações possibilitam que se elevem às nossas 
consciências: todas essas e outra mediações fazem com que 
não sejamos historicamente capazes de desenvolver relações 
sociais que sejam portadoras do amor mais autêntico do qual, 
todavia, vivemos cotidianamente a necessidade. Como as 
relações sociais predominantes são antagônicas ao pleno 
desenvolvimento do amor sexuado individual, os  indivíduos 
que se reproduzem no interior dessas relações também não 
contam com a possibilidade histórica de desenvolverem suas 
personalidades de modo a realizarem plenamente suas 
relações afetivo-amorosas. (LESSA, s/a, p. 63-64) 

 

 
A família está condicionada às relações sociais processadas sob o 

capitalismo contemporâneo, carregando a marca da violência entre seus pares, 

como instrumento de mediação na socialização familiar, com maior ou menor 

intensidade em cada situação familiar particular. Isso faz com que o desejo de 

desenvolvimento pleno afetivo não seja materializado em sua essência e 

plenitude, sendo possível – em nossa compreensão – apenas com  a  

supressão da materialidade ontológica opressora em que vivemos. Desse 

modo, para que seja possível a realização afetiva em sua plenitude, faz-se 

necessária a superação dessa sociabilidade marcada pela exploração e 

dominação. 

Compreendemos que a estrutura familiar monogâmica e as relações 

sociais processadas na família têm sua essência na forma estrutural da 

sociabilidade capitalista, da qual emanam os processos de alienação e de 

opressão. Dessa forma, a violência e as formas de opressão na família, tal qual 

encontramos na contemporaneidade são expressões da questão social, uma 

vez que a violência – nas suas múltiplas formas – é resultante da contradição 

básica do capital – a exploração do(a) homem/mulher pelo(a) homem/mulher – 

e adentrou a arena política através do movimento social organizado  pela 

classe trabalhadora, tornando-se uma questão política, segundo Iamamoto e 

Carvalho (2007). 
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Deste modo, para a superação dessa estrutura familiar opressora, é 

necessário o movimento social organizado pela classe trabalhadora que 

busque a superação de todas as formas de opressão e dominação entre os 

sujeitos sociais. 

 
 
 

O que os comunistas propõem é uma nova forma de 
organização da vida social, uma sociedade emancipada da 
exploração do homem pelo homem: a sociedade comunista. E, 
para que esta sociedade comunista seja possível, é 
imprescindível superar também a atual forma de família –, pois, 
como vemos, a monogamia é a expressão, na vida familiar, da 
exploração do homem pelo homem. Somos favoráveis a uma 
organização familiar que não seja ordenada pela propriedade 
privada. O que significa que somos favoráveis à liberdade mais 
completa para que as pessoas possam viver seus amores com 
a maior intensidade e a maior autenticidade. Superar o 
casamento monogâmico é decisivo para a constituição de uma 
sociedade que possibilite o desenvolvimento universal e pleno 
(Marx denominava de "desenvolvimento omnilateral" – isto é, 
por todos os lados) dos indivíduos. E, para que isso seja 
possível, é imprescindível superar a sociedade capitalista. A 
organização familiar comunista será um meio para o 
desenvolvimento superior das pessoas. Os comunistas não 
propõem a poligamia do mesmo modo como não defendem a 
monogamia. Não defendemos o descompromisso afetivo e 
pessoal que caracteriza algumas propostas de "amor livre", 
assim como recusamos o moralismo monogâmico hoje 
predominante. Estamos propondo que as relações amorosas 
devam ser pautadas apenas e tão somente pelas decisões 
livres, emancipadas, das pessoas. Para isso, como veremos, é 
preciso superar a sociedade de classes com tudo o que ela 
implica: o Estado, a violência, a miséria, a exploração do 
homem pelo homem, as guerras, a propriedade privada, a 
destruição ecológica... e o patriarcalismo. (LESSA, s/a, p.7, 
grifos nossos). 

 

 
A condição da mulher na sociedade e todas as violações cometidas 

contra as mulheres vêm sendo questionadas ao longo da história pelo 

movimento feminista, que vem tornar públicas e políticas as situações que  

eram tidas como questões privadas, ou seja, vem tornar a violência contra a 

mulher uma expressão da questão social que, como pública, deve ser 

reconhecida pelo Estado, que tem o dever de dar respostas às inúmeras 

reivindicações postas pelo movimento feminista. 
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O Marximo Dará saúde aos Doentes. Frida Kahlo (1954). 
 
 
 
 

 
É na luta de classes, 

Em meio à contradição, 

Que surge a possibilidade da redistribuição. 
 

Para o alívio da dor, 

Para uma vida livre do agressor. 
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5. FEMINISMO E A POLÍTICA SOCIAL PÚBLICA PARA AS 

MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA: entre a contradição 

capital-trabalho 

 
 
 
 

 
O processo de luta e resistência das mulheres foi travado durante a 

história para combater as opressões que as mulheres vivenciam em todas as 

dimensões da vida social. Na busca por uma igualdade de direitos e de livre 

desenvolvimento humano em sua diversidade, o movimento feminista avançou 

e conquistou uma série de direitos acerca da opressão das mulheres na 

sociedade. 

O movimento feminista levou ao âmbito público – meio político de 

correlação de forças – questões, por muito tempo, foram tidas como de caráter 

privado, ou seja, as pessoas eram responsabilizadas e não havia necessidade 

de intervenção estatal. Diante de inúmeras reivindicações pelo fim da violência 

contra a mulher foram feitos vários pactos internacionais entre os Estados 

nacionais. Sendo o Brasil incluído no rol dos Estados que pactuaram com o fim 

da violência contra a mulher, passou a implementar uma série de políticas 

sociais públicas de enfrentamento à violência. 

Porém, como a violência é fruto das relações sociais alienadas e 

fetichizadas, faz-se necessário avançar na luta por outra sociedade livre de 

qualquer tipo de dominação, opressão e exploração. Somente em uma 

sociedade que não haja opressão e sobreposição de um ser sobre o outro 

haverá a possibilidade do avanço da humanização, com a realização plena dos 

homens e das mulheres em sua diversidade. 
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5.1. A luta e a resistência se fazem por mulheres que acreditam em uma 

sociedade livre e igualitária: algumas ações do movimento feminista 

 
 
 

A opressão vivida cotidianamente pelas mulheres, em todas as 

dimensões da vida social, especialmente a violência doméstica e familiar, é 

uma das expressões da questão social, pois tem sua essência na sociedade 

capitalista/patriarcal/racista/heteronormativa, sendo a desumanização a baliza 

dos processos de alienação e fetchização da realidade e das relações 

desenvolvidas entre os sujeitos sociais. 

Dessa forma, as violações cometidas contra as mulheres foram levadas 

ao âmbito político pelo movimento feminista, na luta pelos Direitos Humanos 

(DHs) das mulheres44 - e dos homens - compreendendo que os DHs estão 

inseridos no processo de lutas de classes (TRINDADE, 2011). Na sociabilidade 

regida pelo capital a “igualdade, liberdade e fraternidade” foram garantidas 

apenas ao homem burguês, branco e heterossexual, e mesmo a igualdade 

formal – igualdade possível no capitalismo – entre homens e mulheres foram 

conquistas das lutas feministas, que no Brasil vai ser formalizada apenas em 

1988, através da Constituição Federativa do Brasil. 

É necessário afirmar que a luta das mulheres pela conquista de sua 

emancipação se dá desde o “contexto da Ilustração” (GURGEL, 2011), 

passando por avanços e retrocessos no devir histórico do desenvolvimento das 

relações sociais no capitalismo. 

As mulheres estão em processo de luta, anos a fio, para superação da 

opressão capitalista-patriarcal, mas, como o movimento feminista não é – e 

 

44
O homem era tido como o protótipo da humanidade. A Francesa Olympe de Gouges (1748- 

1793) propôs a aprovação da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã questionando a 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, reivindicando direito ao voto, ao 
exercício de uma profissão e o reconhecimento pela lei e pelo Estado de uniões de fato. 
Segundo Saffioti (2004), Gouges questionou a própria declaração como uma garantia apenas 
dos direitos para os homens, pois as feministas entendiam que esta declaração não atendia a 
todas as necessidades específicas das mulheres e, consequentemente, não mudaria a  
situação destas na sociedade. Contudo, em virtude desse ato, a feminista foi condenada à 
morte em 1793, como forma de reprimir o movimento organizado de mulheres. 
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nunca foi – homogêneo, há tensões e disputas políticas classistas e de 

interesses específicos no interior do movimento. Dessa forma, os desafios 

postos, segundo Gurgel (2011, p.37), “está em buscar as mediações entre as 

diversas determinações que constroem o sujeito e a ação coletiva do 

feminismo”, na construção política do coletivo feminista como sujeito político 

total. Essa autora aponta, também, para o desafio de “[...] construir um campo 

político no qual a luta pela igualdade entre os sexos e a ruptura radical com as 

estruturas do capitalismo caminhem com a mesma intensidade e força política 

no interior do projeto libertário” (idem, p. 35), pois a igualdade sociopolítica 

entre os sexos, com a emancipação humana das mulheres e dos homens, só é 

possível com a superação do sistema econômico/político/social vigente. 

Dessa forma, os limites postos ao movimento feminista estão em torno 

do direcionamento político classista e a unidade na diversidade. Além dessas 

questões, Santos (2012) adverte para a necessidade de superação do 

pensamento pós-moderno, uma vez que este consolidou sua agenda no  

campo da identidade e da diferença, 

 
 
 

Aprisionar e submeter “a política de identidade”, 
exclusivamente, aos fundamentos da “agenda pós-moderna” 
consiste em abrir mão de apreender, sob a perspectiva da 
totalidade, uma série de questões que interferem no processo 
de individuação, no desenvolvimento e na relação entre a 
singularidade e o gênero humano, entre sociabilidade e 
individuação; entre economia, política e direitos; entre cultura e 
valores. (p.69) 

 
 

 
As ações voltadas para a igualdade substantiva devem estar 

direcionadas à crítica ontológica e à ruptura da sociabilidade regida pelo  

capital, pois a desigualdade entre os homens e entre as mulheres é fruto dos 

processos sociais desenvolvidos nesta sociedade, mediados pela exploração, 

dominação e opressão de um indivíduo sobre o outro, acarretando a 

desumanização presente na contemporaneidade e impossibilitando a  

expressão da diversidade humana. 
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Compreendemos que é necessária a participação política das mulheres, 

não apenas na defesa das suas questões específicas, mas a 

imprescindibilidade histórica da luta do movimento feminista, pelo fim de todas 

as formas de dominação, exploração e opressão. Por conseguinte, iremos 

expor, mesmo de forma inicial, as ações feministas – levando a bandeira de  

que “O pessoal é político” – no Brasil e mundo, tendo como marco histórico a 

segunda onda feminista45, onde foram postas de modo mais contundentes as 

reivindicações por política social pública especificas para as mulheres, uma  

vez que as políticas sociais e o direito positivo, de forma geral, eram voltados, 

prioritariamente, para o segmento populacional masculino. 

 
 
 

A ideia de que “a classe operária tem dois sexos” abriria 
naquele contexto sócio-histórico o debate em torno da 
diversidade e da “política de identidade”, entendida como 
conjunto de questões socioculturais relacionadas, dentre 
outras, às relações sociais de gênero, étnico-raciais e de 
orientação sexual que incidem na formação da individualidade, 
constituindo-se em reivindicações políticas, sobretudo, a partir 
da década de 1960, em nível mundial, e de 1970 em diante no 
Brasil, por meio dos movimentos sociais e de lutas por 
reconhecimento e por regulação no campo do direito  
(SANTOS, 2012, p. 65). 

 
 

 
No período entre as duas grandes guerras mundiais e durante a guerra 

fria – até finais dos anos de 1970 do século XX – o mundo foi abalado por 

grandes confrontos ideológicos, políticos e econômicos. A década de 1960 foi 

marcada pela forte presença dos movimentos sociais nas lutas contestatórias e 

libertárias no mundo, com destaque para as revoltas estudantis na França 

(Paris) em maio de 1968, o movimento hippie, as lutas contra a Guerra do 

Vietnã e no Brasil, a luta contra a Ditadura Militar de 1964-1985 (GROSSI, s/a). 

Neste processo de contestação e visibilidade dos movimentos sociais, o 

movimento feminista busca promover discussões no âmbito internacional sobre 

 
 
 

45Remeteremos a análise do movimento feminista a partir dos estudos realizadas por Gurgel 
(2008, 2011 e 2012) e Toscano e Goldenberg (1992). 
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as questões de gênero e propor acordos entre os países para a implantação de 

ações, no sentido de combater a opressão sobre as mulheres na sociedade. 

 
 
 

Em 1967 a Assembléia General das Nações Unidas adota a 
Declaração sobre a eliminação da discriminação contra a 
mulher, e um pouco mais tarde em 1975 se proclama o Ano 
Internacional da Mulher e se põe em marcha a Primeira 
Conferência Mundial da Mulher que tem lugar no México em 
1975, seguida da Conferência celebrada em Copenhague em 
1980, em Nairobi em 1985 e em Beijing em 1995 (ESCUELA 
DE FEMINISMO, s/a, s/p). 

 
 

 
Na década de 1970, no Brasil, o movimento feminista tem 

particularidades em seu desenvolvimento, pois o País estava vivendo o  

período da Ditadura Militar - com censuras e repressões sociais – e por isso o 

movimento voltou-se para a luta contra a censura e no combate à ditadura, 

além das demandas específicas das mulheres, assumindo uma postura 

combativa e crítica. 

As mulheres também participaram desse processo, no movimento de 

esquerda revolucionário e da esquerda armada. Segundo Ridenti (1990, p.1),  

“a média de 18% de mulheres nos grupos armados reflete um progresso na 

liberação feminina no final da década de 1960, quando muitas mulheres 

tomavam parte nas lutas políticas, para questionar a ordem estabelecida [...]”.  

A participação das mulheres na esquerda armada gerava um grande 

reconhecimento das mulheres revolucionárias. 

Assim, no período entre a década de 1970 e 1980, a Ditadura Militar no 

Brasil teve seu ápice com o Ato Institucional número cinco (AI-5), o qual dava 

plenos poderes ao Presidente da República – com o intuito de reprimir os 

movimentos sociais, para que estes não mais “perturbassem a ordem social”. 

Sendo assim, à medida que a repressão crescia, os movimentos sociais se 

organizavam para traçar novas estratégias de luta contra a ditadura, seja 

armada ou não. Para tanto, os movimentos sociais organizaram uma série de 

manifestações e como exemplos mais significativos, temos: o congresso da 
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UNE (União Nacional dos Estudantes) realizado em 1968, e a campanha das 

diretas já, em 1984. 

Por conseguinte, com a efervescência dos movimentos sociais, o 

movimento feminista vai ganhando cada vez mais espaço na arena política 

brasileira, difundindo várias organizações de mulheres em todo o território 

nacional na luta pela garantia dos direitos das mulheres, no que tange aos 

direitos do trabalho, aos direitos sexuais e reprodutivos, ao direito a dignidade 

das mulheres, dentre outros. 

Segundo Toscano e Goldenberg (1992), neste período foram criados: o 

Conselho Nacional de Mulheres do Brasil, o Centro da Mulher Brasileira  

(1975), o Movimento Feminista pela Anistia, a Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI) para “examinar a situação da mulher em todos os tipos de 

atividade” e o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (1985). Além das 

várias formas de denúncia através de livros – O segundo sexo, A mulher na 

construção do futuro, A mulher na sociedade de classes: mito e realidade, A 

mística Feminina (tradução), Mulher, objeto de cama e mesa 46 – de jornais – 

coluna A arte de ser mulher – e de peças teatrais –Homem não entra 1, 

Homem não entra 2. 

Destacamos a implantação do SOS Corpo, em Recife (1978) e do SOS 

Mulher em São Paulo (1980), espaços que discutem a situação das mulheres, 

de forma crítica, propositiva e organizativa, sendo espaço de extrema 

importância política para as mulheres até os dias atuais. Esses espaços 

feministas foram criados a partir da luta contra a violência às mulheres, através 

do slogan “Quem ama não mata”. 

 
 
 

Foi uma palavra de ordem ouvida em todo o país, que 
anunciava o fim de uma era de impunidade com relação aos 
assassinatos de mulheres, antes protegidos pelo peso da 
tradição e do  machismo, que justificavam tais crimes como    o 

 

 
46Os livros citados têm respectivamente as seguintes autoras: Simone de Beauvouir, Rose 
Marie Muraro, Heleith Saffioti, Betty Friedan e Heloneida Stuart. 
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direito de ‘lavar com sangue a honra ameaçada’ (FREIRE apud 
TOSCANO e GOLDENBERG, 1992, p. 39) 

 
 

Esse protesto de visibilidade à violência contra as mulheres teve como 

principal referência a impunidade do assassino de Ângela Diniz, em 1976, 

porém as manifestações promovidas pelo movimento feminista, em todo o 

Brasil, pressionaram a justiça a rever a sentença, e o réu (Doca Street) foi 

condenado à pena de reclusão. 

Na década de 1980, com o processo de redemocratização do Brasil, os 

movimentos sociais lutavam pela garantia de direitos sociais e civis na 

constituição que iria ser elaborada, através da bandeira: “Constituinte Livre e 

soberana!” Em meio a esse processo está inserido o movimento feminista, na 

manifestação conhecida como o “Lobby do batom”, que buscou mobilizar as 

mulheres brasileiras, através das seguintes frases de ordem: “Constituinte pra 

valer tem que ter palavra de mulher”, ou “Constituinte sem mulher fica pela 

metade”. Vale salientar que nessa organização política estavam inseridas 

diversas organizações de mulheres e com direções sociais e propostas 

distintas em torno da discussão da constituinte, o que gerou intensos debates 

sobre os direitos humanos das mulheres.  Em prol desta mobilização, 

 
 
 

Muitas, da equipe do CNDM 47 , viraram peregrinas.Visitaram 
todos os estados, discutiram com as organizações feministas, 
grupos de mulheres, Conselhos da Mulher e lideranças locais, 
divulgando a campanha, estimulando o debate, a ampliação de 
candidaturas femininas, a participação no processo eleitoral e 
posteriormente, no processo constituinte. (CADERNOS DE 
CRÍTICAS FEMINISTAS, 2008, p.89). 

 
 

Esse processo de mobilização das mulheres foi de fundamental 

importância para os avanços alcançados posteriormente na Constituição 

Republicana  de  1988,  no  final  dessa  ampla  mobilização,  foram  eleitas  26 

 
 
 

47CNDM – Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres. 
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deputadas constituintes, sendo a maior bancada de mulheres já conquistada  

na história do Brasil. 

No âmbito internacional, nesse período, a Organização das Nações 

Unidas (ONU) realizou a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher, da Organização das Nações Unidas  

(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women – 

CEDAW) em 1981 - sendo ratificada pelo Brasil apenas em 1984 - em que se 

definiu a violência sofrida pelas mulheres em três dimensões: a doméstica 

(tendo em vista as relações de afetividade e não só de coabitação), a social  

(no interior do meio comunitário) e a institucional (praticada ou tolerada pelo 

Estado por meio de seus agentes). 

Em decorrência das inúmeras reivindicações do movimento feminista, foi 

criado, em 1983, o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher 

(PAISM), com o objetivo de “atender a mulher em sua integralidade, em todas 

as fases da vida, respeitando as necessidades e características de cada uma 

delas” (BRASIL,s/a,s/p) – primeiro programa, no Brasil, destinado 

especificamente as mulheres – porém a sua efetivação plena não ocorreu, 

sendo implementada até os dias atuais com sérias limitações. No RN, segundo 

Gurgel (2012, p.48), as ações são voltadas para a “atenção materno-infantil e 

ações relacionadas ao planejamento familiar, prevenção de câncer de útero e 

mama e das DST48/AIDS”. O PAISM continua sendo alvo das revindicações 

feministas por uma saúde pública e universal, principalmente no que diz 

respeito aos direitos sexuais e reprodutivos, com destaque para o aborto legal. 

Segundo Gurgel (2011), no RN, há apenas dois programas de atendimento ao 

aborto legal. 

No ano de 1985, foi criado O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher 

(CNDM), possibilitando a participação das mulheres nos mecanismos estatais 

de controle social, representando um espaço de organização política das 

mulheres, na busca por políticas voltadas para as suas especificidades, apesar 

de sua limitação em face da estrutura organizativa estatal. Nesse mesmo   ano, 
 

48Doença Sexualmente Transmissíveis. 
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ocorreu a criação das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher 

(DEAMs): “Sua institucionalização foi longa e difícil, consolidando-se somente 

no processo constituinte que culminou com a Constituição de 1988” 

(BANDEIRA e SUÁREZ, 2002, p. 299). A criação das DEAMs foi fruto das 

reivindicações feministas concretizadas nos acordos internacionais firmados na 

Convenção de Belém do Pará e da CEDAW, lavrado na referida Constituição  

no artigo 5º, parágrafo 2º, que resolve: “Os direitos e garantias expressos nesta 

Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por  

ela adotados, ou tratados internacionais em que a República Federativa do 

Brasil seja parte” (BRASIL, 2006 b, p 16). Desse modo, os acordos 

internacionais que o Brasil ratificou possibilitaram avanços legais no que se 

refere à igualdade entre homens e mulheres e o enfrentamento da violência 

contra a mulher, graças às intensas reivindicações do movimento feminista, 

uma vez que anteriormente à promulgação da Constituição de 1988 as 

mulheres estavam expressamente subordinadas a seus maridos. Vale ressaltar 

que essas conquistas estão apenas no plano formal, uma vez que, 

cotidianamente, há violações concretas as mulheres em decorrência da 

opressão re-produzida pelo patriarcado/capitalismo. 

Com a criação da primeira DEAM, em 1985, na cidade de São Paulo, foi 

possível a realização dos primeiros levantamentos sobre violência contra a 

mulher. Nesse sentido, 

 
 
 

[...] levantamento feito nos 2.038 boletins de ocorrência 

registrados nos primeiros cinco meses de funcionamento da 

primeira Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher de São 

Paulo (agosto a dezembro de 1985) revelou 714 (35%) casos 

de lesão corporal dolosa e 528 (25,9%) casos de ameaça. 

(SEADE/CECF, 1987 apud SAFFIOTI; ALMEIDA, 1995,p.32) 

 
 

 
No estado do Rio Grande do Norte, a DEAM foi instituída no ano 1986, 

configurando-se como a terceira do País. Chamava-se Delegacia  

Especializada em Defesa da Mulher (DEDAM), sendo de natureza pública e 

criada através do decreto Estadual nº9.561, de 12 maio de 1986. A DEAM está 
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inserida na política de Segurança Pública e em consonância com a Política 

Nacional de enfrentamento a violência contra a Mulher. O estado do Rio 

Grande do Norte (RN) desenvolve ações de combate e prevenção à violência, 

tendo a Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (SESED) 

como órgão responsável por todas as Delegacias de Polícia (DP) do Estado. 

Ligada a esta secretaria, no dia 11 de maio de 2004, foi criada a Coordenadoria 

da Defesa dos Direitos da Mulher e das Minorias (CODIMM), com a finalidade 

de fiscalizar, articular e coordenar os serviços e programas na especificidade 

do combate a violência contra a mulher e as “minorias” em todo o Estado do 

RN. 

A partir da criação das primeiras delegacias especializadas no 

atendimento às mulheres no País, as iniciativas se multiplicaram em todo o 

território brasileiro, havendo atualmente 360 DEAMs e 111 Núcleos de 

atendimento à Mulher em delegacias Comuns (BRASIL, 2011). 

A Declaração de Viena, realizada em 1993, representou um avanço 

importantíssimo para o reconhecimento dos direitos da mulher, usando-se pela 

primeira vez a expressão Direitos Humanos da Mulher (em seu artigo 18, na I 

parte), quando afirma que “os direitos das mulheres e das meninas são 

inalienáveis e constituem parte integrante e indispensável dos  direitos 

humanos universais” (BRASIL, 2006 a, p.13). Ao tratar do aspecto da violência, 

a II parte do artigo 18 aborda as suas múltiplas dimensões – preconceito, 

tráfico, agressões, dentre outros – e politiza a questão, alegando ser dever do 

Estado combater todas as formas de violência sofrida pelas mulheres tanto na 

esfera pública como na esfera privada. 

A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 

Contra a Mulher – conhecida como Convenção de Belém do Pará – ocorreu  

em 1994, proposta pela OEA (Organização dos Estados Americanos) e 

ratificada pelo Brasil em 1995 e conceituou a violência de gênero (definição já 

citada neste trabalho). 

No Brasil, a década de 1990 é marcada pela implementação das contra-

reformas neoliberais iniciadas pelo então presidente Fernando Collor de Melo   

(1990-1992),   Itamar   Franco   (1992-1995),   executada   com  maiores 
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intensidade nos governos Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) e 

continuada, resguardas as particularidades de cada gestão  governamental, 

pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva (2003 – 2010) e Dilma Vana Rousseff 

(2011- atualidade). Sua implementação foi possibilitada em  decorrência  da 

crise econômica de 1980 e dos avanços e recuos do processo de 

democratização do Brasil (BEHRING e BOSCHETTI, 2008). 

Segundo Harvey (2011), o neoliberalismo busca a privatização e a 

desregulamentação Estatal, com vistas a aperfeiçoar sua competitividade 

diante dos outros Estados e do mercado. Dessa forma, o Estado passa a ser 

mínimo para suas funções sociais, repassando essa responsabilidade para os 

indivíduos e/ou organizações da sociedade civil. 

Embora a liberdade pessoal e individual no mercado seja 
garantida, cada indivíduo é julgado responsável por suas 
próprias ações e por seu próprio bem-estar, do mesmo modo 
como deve responder por eles. Esse princípio é aplicado aos 
domínios do bem-estar social, da educação, da assistência à 
saúde e até aos regimes previdenciários (a seguridade social 
foi privatizada no Chile e na Eslováquia, e há propostas nesse 
sentido nos Estados Unidos) (HARVEY, 2011, p. 76). 

 
 

Os ajustes neoliberais – gerenciados pelas agencias multinacionais, 

através do Fundo Monetário Internacional (FMI), da Organização Mundial do 

Comércio (OMC) e do Banco Mundial (BM) – acarretaram um processo de 

contra-reformas no Brasil, ou seja, os frutos das conquistas da classe 

trabalhadora foram submetidos a um processo de perda crescente de direitos, 

especialmente os que foram conquistados no contexto de democratização. 

Dessa forma, aliada à contra-reforma Estatal, operou-se a reestruturação 

produtiva, que segundo Anderson (2007) teve como principal estratégia o 

desemprego e pauperização em massa com implicações na fragilização e 

fragmentação do movimento social. 

Segundo Gonh (2003), na década de 1990 os movimentos sociais 

populares urbanos passam por crises internas, no que diz respeito à militância, 

à ativa participação, à credibilidade, à legitimidade e à confiabilidade dos 

movimentos, “Metamorfoseia esse movimento de esperança num movimento 

derrotista  [...]  [e  provoca] o medo  da  mudança” (OLIVEIRA,  1995, p.27). Os 
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movimentos sociais – e nesse bojo o movimento feminista – travaram sua luta 

em uma trajetória de reivindicações e de combate com sua relevância maior no 

processo de democratização do País, representado, principalmente, pelos 

avanços obtidos na Constituição de 1988. Porém, na década de 1990, 

presenciamos a precarização das condições e relações do trabalho e a perda 

dos direitos conquistados durante a época de maior atuação dos movimentos 

sociais, originando, por vezes, o descrédito e a sensação de impotência  

desses movimentos. 

Este contexto conjuntural é decorrente das transformações no sistema 

sócio-econômico, com a reestruturação produtiva e a implementação do 

neoliberalismo, que teve como consequência a redefinição do papel do Estado 

e dos movimentos sociais com a transferência da responsabilidade estatal para 

o setor privado e para a sociedade civil.  Segundo Gurgel (2012, p.42), 

 
 
 

A década de 1990 introduziu uma nova configuração no 
movimento feminista inaugurada pelas ONGs feministas, que 
ampliam sua presença trazendo enormes desafios para o 
movimento, principalmente, devido ao crescimento da 
legitimidade das ONGs como interlocutoras das demandas por 
políticas públicas para as mulheres frente ao Estado. Esse fato 
repercute diretamente no processo de visibilidade social e 
legitimidade do movimento frente ao Estado. As organizações 
que atuam no campo do feminismo no RN não fogem dessa 
realidade. 

 
 

 
Nesse ambiente de desresponsabilização do Estado, os movimentos 

sociais são chamados para atuarem como parceiros,  através  das 

Organizações Não Governamentais (ONGs) passando para eles próprios o 

gerenciamento das demandas que antes eram objetos de reivindicações. 

Contudo, nem todos os movimentos sociais se submeteram aos imperativos do 

Capital. Segundo Gohn (2003,p.32), 

 
 
 

O movimento social mais combativo, que se encontra 
fragilizado e fragmentado por sua crise de identidade, disputas 
internas, etc, não tem nenhuma garantia de participação nas 
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novas políticas porque ele tem uma formatação que não é 
condizente com as exigências das políticas de parcerias, e fora 
das políticas públicas não há recursos financeiros porque os 
financiamentos internacionais escassearam. 

 
 

 
O movimento feminista, também, sofre estes rebatimentos políticos e 

sociais. Sendo assim, é importante ressaltarmos que no movimento feminista 

algumas organizações passaram a responder suas próprias reivindicações 

através do financiamento estatal, porém as organizações feministas com 

posicionamentos mais críticos e combativos se voltaram para a defesa de sua 

autonomia e independência financeira. Na análise de Gurgel (2008), sobre o 

movimento feminista no Rio Grande do Norte, na atual conjuntura,  tem-se 

como organizações: O Centro feminista 8 de Março (CF8), O Coletivo Leila 

Diniz, a Organização Negra do Rio Grande do Norte (Kilombo), o Grupo 

Afirmativo de Mulheres Independentes (GAMI), a Marcha Mundial das  

Mulheres (MMM), a Articulação das Mulheres Brasileiras (AMB), a Via 

Campesina, dentre outros, que contam com quatro frentes de ação: 

 
 
 

Primeiramente, no processo de auto-organização das 
mulheres, com a construção de grupamentos e ações coletivas 
de envergadura social e na articulação entre diversos sujeitos 
políticos. Como segunda tendência, o feminismo se posiciona 
como executor de políticas. Uma terceira perspectiva evidencia 
um feminismo que se propõe a assessoria técnica ou parcerias 
com outras organizações, nacionais e internacionais. E, por 
último, visualiza-se uma tendência em que o feminismo se 
propõe como interlocutor junto ao movimento de mulheres e 
outros movimentos sociais em sua relação com o Estado. 
(GURGEL, 2008, p.3) 

 

 
Além disso, para tornar mais complexo o entendimento sobre este 

movimento, é necessário levarmos em consideração a pluralização do 

movimento feminista, cada vez mais acentuada, acarretando a fragmentação e 

fragilização do movimento (cada um com sua reivindicação particular).  

Segundo Alvarez (2004), essa pluralização é decorrente da multiplicação dos 

espaços feministas, dos novos sujeitos (trajetórias políticas diferentes) e dos 

novos discursos. Contudo, tal  pluralização não deve ser analisada como   algo 
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negativo, pois a complexidade da sociedade e dos sujeitos sociais impõem 

novas necessidades e demandas, o que se, por um lado, traz fragilização, por 

outro, enriquece as discussões, o pluralismo e a democracia interna nos 

movimentos. 

Apesar de uma conjuntura de desafios para o movimento feminista, as 

organizações feministas realizaram uma grande mobilização internacional. 

Assim, foi realizada A Marcha Mundial das Mulheres, entre os dias 8 de março 

e 17 de outubro do ano 2000, com participação de 6.000 grupos de 159 países 

e territórios, sendo a principal bandeira o combate à pobreza e à violência  

entre as mulheres, suas principais vítimas no mundo. 

No Brasil, a Marcha Mundial das Mulheres juntou setores 
como o movimento autônomo de mulheres,  movimento 
popular e sindical, rural e urbano; ampliou o debate econômico 
entre as mulheres e as trouxe para as ruas. Construímos uma 
plataforma nacional, a "Carta das Mulheres Brasileiras" que 
exige terra, trabalho, direitos sociais, auto-determinação das 
mulheres e soberania do país. (SOF, s/a, s/p) 

 
 

Já em 2002, no Brasil, as organizações feministas realizaram a 

construção da Plataforma Política Feminista sob o slogan “70 anos do voto 

feminino: da conquista formal a transformação radical”. A Plataforma Política foi 

uma construção coletiva das mulheres feministas que articularam “5 mil e 200 

ativistas de movimentos de mulheres, mobilizadas para o debate em 26 

Conferências Estaduais, realizadas entre março e maio de 2002” (BRASIL, 

2002, p.7), finalizando com a realização da Conferência Nacional de Mulheres 

Brasileiras. Segundo Bandeira e Suárez (2002, p.297), “A articulação do 

discurso feminista, bem como a de vários outros movimentos de mulheres, 

encontrou seu referente empírico e expressivo na crítica à ‘violência contra a 

mulher’”. Assim, a partir do momento que o movimento feminista ganhou 

respaldo público e político, a violência contra a mulher adquiriu visibilidade 

como uma das expressões da questão social e recebeu respostas, mesmo que 

mínimas, do Estado. 

Diante de todo esse processo reivindicativo, em janeiro de 2003, foi 

criada a Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) – pelo então 

presidente Luís Inácio Lula da Silva, através da Medida Provisória 103. A SPM 
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é uma secretaria nacional, com status de Ministério, assessorando diretamente 

ao Presidente da República na temática específica das mulheres, sendo 

responsável pelo planejamento, implementação, coordenação, 

assessoramento, articulação das políticas e fiscalização da Política Nacional 

para Mulheres. 

Desde a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres, 
em 2003, as políticas públicas de enfrentamento à violência 
contra as mulheres foram fortalecidas por meio da elaboração 
de conceitos, diretrizes, normas; e da definição de ações e 
estratégias de gestão e monitoramento relativas à temática. Até 
então, as iniciativas de enfrentamento à violência contra as 
mulheres constituíam, em geral, ações isoladas e referiam-se 
basicamente a duas estratégias: a capacitação de profissionais 
da rede de atendimento às mulheres em situação de violência  
e a criação de serviços especializados, mais especificamente 
Casas-Abrigo e Delegacias Especializadas de Atendimento à 
Mulher. (BRASIL, 2010,s/p) 

 
 

 
A SPM é uma ferramenta governamental bastante importante para a 

implementação das políticas sociais públicas destinadas às mulheres, suas 

ações devem ter como referência as conferências – municipais, regionais, 

distrital, estaduais e nacionais – de políticas para as mulheres, materializadas 

nos Planos Nacionais de Políticas para as Mulheres e das constantes 

reivindicações do movimento feminista e do movimento social como um todo. 

Constitui um processo de continuidade do resultado da Plataforma Política 

Feminista. 

Dessa forma, a realização da I Conferência Nacional de Políticas para 

Mulheres (I CNPM) ocorreu em junho de 2004, elaborada por mais de 120.000 

(cento e vinte mil) mulheres que participaram das conferências estaduais, 

municipais e do distrito federal, com 1.787 (um mil setecentos e oitenta e sete) 

delegadas para a Conferência Nacional. Resulta a partir da 1ª CNPM o  1º 

Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (I PNPM), 

 
 
 

O Plano está estruturado em torno de quatro áreas 

estratégicas de atuação: autonomia, igualdade no mundo do 

trabalho e cidadania; educação inclusiva e não sexista;  saúde 
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das mulheres, direitos sexuais e direitos reprodutivos; e, 

enfrentamento à violência contra as mulheres. (BRASIL, 2004, 

s/p) 

 
 

Em cada área de atuação do I PNPM são atribuídas ações – através de 

políticas sociais – que devem ser efetivadas objetivando uma mudança 

significativa na vida das mulheres brasileiras. De acordo com o plano, a 

execução das ações no I PNPM deveriam ocorrer entre 2005 e 2007. 

Dessa forma, foi criado, em 2005, a Central de Atendimento à Mulher 

(ligue 180), cuja ligação é gratuita, com funcionamento 24 por dia, de segunda 

a domingo, podendo serem realizadas denúncias de violência contra a mulher, 

garantindo-se o sigilo absoluto e com a identificação sendo opcional. A Central 

fornece todas as informações sobre direitos legais e orientações acerca dos 

serviços disponíveis, na localidade ou o mais próximo, para atendimento a 

mulher em situação de violência. 

Em cumprimento aos acordos internacionais – fruto das reivindicações 

do movimento feminista no Brasil e no mundo – selados pelo Estado brasileiro 

na Convenção de Belém do Pará e da CEDAW, em 07 de agosto do ano de 

2006, foi sancionada a Lei. 11.340/06, conhecida como Lei Maria da Penha, 

que: 

Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar 

contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226  da 

Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da 

Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação  dos 

Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; 

altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de 

Execução Penal; e dá outras providências. (BRASIL, 2006 b, 

s/p). 

 
Essa Lei é importantíssima para a punição de agressores, pois a 

violência sofrida pelas mulheres não tinha a devida atenção pela segurança 

pública no Brasil, evidenciando o direcionamento político patriarcal da “justiça” 

brasileira. Antes dessa lei,  a violência doméstica e  familiar  – na  maioria   dos 
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casos – era enquadrada na Lei 9.099 de 1995, que é responsável pela criação 

dos Juizados Especiais Criminais (JECRIMs), que objetivava um 

redirecionamento na política de segurança, com a finalidade de ampliar o 

acesso, dar maior agilidade no ressarcimento e nas resoluções dos conflitos. 

Contudo “Outro objetivo era despenalizar, oferecendo ao autor do delito, 

considerado de menor potencial ofensivo, a oportunidade de não ser 

processado   criminalmente”    (GRINOVER    et    all,    1997    apud   

DEBERT;  OLIVEIRA, 2007,s/p). 

Como sua designação é atender à demanda que se enquadra como de 

menor potencial ofensivo, ocorreu a “feminização dos JECRIM”, pois a 

demanda que era posta as DEAMs - em sua maioria de crimes de lesão 

corporal e ameaças contra a mulher – era escoada para os referidos juizados 

que tinha por atuação a proposição do acordo entre as partes por intermédio  

de um conciliador. Desse modo, o agressor recebia uma determinação, que na 

maioria das vezes, era o pagamento de uma fiança, cestas básicas ou serviços 

à comunidade. Assim, o trato da violência contra as mulheres no Brasil foi 

tornando-se banalizado, ocorrendo um retrocesso na punição dos agressores, 

pois anteriormente a criação dos JECRIMs, as violações cometidas contras as 

mulheres tinham o Código Penal como instrumento da punição e sua 

tramitação se dava em juízo, não necessariamente enquadrada com o de 

menor potencial ofensivo. 

Nesse sentido, com a criação da Lei Maria da Penha ocorreu um novo 

direcionamento na política de enfrentamento à violência doméstica e familiar 

contra a mulher no Brasil. Destacaram-se como avanço: a tipificação da 

violência (sexual, psicológica, patrimonial, física e moral)49; a compreensão de 

que a violência doméstica e familiar contra a mulher independe de orientação 

sexual e do sexo do(a) agressor(a); a retirada do JECRIM da competência para 

julgar os crimes de violência doméstica; a proibição da aplicação de penas 

pecuniárias  (cestas  básicas,  fianças  e  multas);  a  criação  dos       Juizados 

 
49Há outras violações às mulheres que não se enquadram na Lei Maria da Penha (como por 
exemplo, a violência simbólica contra as mulheres), pois esta referida lei é especifica para os 
casos de violência doméstica e familiar. 
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Especiais de violência doméstica e familiar contra a mulher com competência 

cível e criminal; a proibição da entrega da intimação pela vítima; a renúncia do 

processo pela vítima será realizada apenas diante do juiz/juíza; o afastamento 

do(a) agressor(a) à residência e a não aproximação com a vítima através da 

Medida Protetiva de Urgência (MPU); a criação das Casas Abrigo; a notificação 

à vítima dos atos processuais (principalmente referente a entrada e saída do 

agressor da prisão); o acompanhamento de um defensor público para a mulher 

durante o processo; a pena de 3 meses a 3 anos de reclusão; a alteração do 

Código Penal ao considerar como agravante da pena este tipo de violência e a 

modificação da Lei de Execuções Penais – o juiz/juíza pode determinar a 

presença do agressor em programas de recuperação e reeducação (BRASIL, 

2006b). 

Como instrumento para realizar o acompanhamento da implementação 

da Lei Maria da Penha e dos mecanismos de enfrentamento a violência contra 

a mulher, no ano de 2007, entrou em vigor, o Observatório de Monitoramento 

da Implementação e Aplicação da lei Maria da Penha, configurando-se como 

um mecanismo para monitoramento das delegacias especializadas, Ministério 

Público, Defensoria Pública e a Rede de atendimento à Mulher. O Observatório 

é financiado pela SPM, além do “[...] Sistema ONU, Department  for 

International Development, do Reino Unido-DFID, e da organização não- 

governamental holandesa OXFAM/NOVIB” (GIANE,2007,s/p). 

No mesmo ano, foi lançado o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à 

Violência contra a Mulher. Esse é um mecanismo que busca a efetivação da 

Política Nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres por meio da 

implementação de políticas públicas integradas em todo o território nacional, 

através de um acordo federativo entre o governo Federal, estaduais,  

municipais e do Distrito Federal, suas ações são supervisionadas pelos 

ministérios e secretarias especiais, sendo implementado em todo o País. 

Com o objetivo de analisar e avaliar o I PNPM e a implementação das 

políticas voltadas para as mulheres, foi realizado na cidade de Brasília, de 17 a 

20 de agosto de 2007, a II Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres 

(II   CNPM),   sendo   coordenada   pelo   CNDM   e   SPM.   Foram  realizadas 
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conferências   estaduais,   municipais   e   regionais,   sendo   nomeados 2.800 

delegadas(os), os eixos debatidos na II CNPM, foram: 

 
 

I - Análise da realidade brasileira: social, econômica, política, 

cultural e os desafios para a construção da igualdade na 

perspectiva da implementação do PNPM; II - Avaliação das 

ações e políticas propostas no PNPM, sua execução e 

impacto; III - Participação das mulheres nos espaços de poder. 

(BRASIL, 2007, s/p) 

 
 
 

Nessa Conferência foi elaborado o II Plano Nacional de Políticas para as 

Mulheres (II PNPM), apresentado no ano de 2008 pela então ministra Nilcéa 

Freire, configurando-se como mecanismo de avaliação e direcionamento para  

a formulação e implementação da Política Nacional para as mulheres. 

Por conseguinte, no período de 12 a 15 de dezembro de 2011, foi 

realizada a III Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres que teve 

como foco principal o balanço do processo de consolidação da Política 

Nacional para as mulheres. Tendo como eixos principais de discussão: 

autonomia econômica e social e desafios para o desenvolvimento sustentável; 

autonomia pessoal das mulheres; autonomia cultural e autonomia política, 

institucionalização e financiamento de políticas públicas para as mulheres. 

Dessa forma, a discussão da violência contra a mulher estava inserida no eixo 

autonomia pessoal. Ao ser realizado o balanço da trajetória de implementação 

do II PNPM, foi verificada a implementação em todo o Brasil dos seguintes 

mecanismos de enfrentamento à violência: 202 Centros de Referência de 

Atendimento à Mulher, 72 Casas-abrigo, 360 Delegacias Especializadas de 

Atendimento à Mulher, 111 Núcleos de atendimento à mulher em Delegacias 

Comuns, 52 Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, 58 

Núcleos ou Defensorias Especializadas, 48 Promotorias/ Núcleos de Gênero  

no Ministério Público, dentre outras conquistas, no que tange ao avanço e 

implementação da Política Nacional. 

O III Plano Nacional de Políticas para as Mulheres tem como principais 

metas para o enfrentamento a violência contra a mulher: 
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• Construir/reformar/reaparelhar 764 serviços especializados de 
atendimento às mulheres em situação de violência; 

 

• Capacitar 170.000 profissionais das áreas de segurança 
pública, saúde,educação, assistência social, justiça e demais 
áreas da rede de atendimento; 

 

• Consolidar o Observatório da Lei Maria da Penha; 
 

• Qualificar 100% dos CRAS [Centro de referência de 
Assistência Social] e CREAS [Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social] para atendimento às 
mulheres vítimas de violência; 

 

• Implementar a notificação compulsória em 100% dos 
municípios dos estados prioritários do Pacto Nacional pelo 
Enfrentamento da Violência contra as Mulheres; 

 

• Qualificar 100% dos Centros de Referência para atendimento 
às mulheres vítimas de tráfico; 

 

• Ampliar em 100% a rede de atenção integral à saúde de 
mulheres e adolescentes em situação de violência; 

 

• Assegurar a existência de estabelecimentos penais femininos 
dentro de padrões físicos e funcionais que assegurem a 
dignidade das detentas, nas 27unidades da federação; 

 

• Assegurar a existência de pelo menos um Centro de 
Referência de Assistência Social (CRAS) em todos os 
municípios brasileiros (BRASIL, 2011). 

 
 

 
Verificamos que há avanços na implementação de políticas sociais 

públicas voltadas às mulheres, através do Plano Nacional de Políticas para as 

Mulheres. No que diz respeito à violência contra a mulher, está sendo 

implementada a Política Nacional de Enfrentamento a Violência contra a 

Mulher, sendo executada através da rede de enfrentamento a violência contra  

a mulher que é subdividida em: a) serviços de atendimento a mulher em 

situação de violência, sendo exclusivo o atendimento as mulheres (CRM, 

DEAM, Núcleo de atendimento a mulher em situação de violência no MP e 

Defensorias, Juizado de Violência Doméstica e Familiar, dentre outros) e b) os 

serviços de enfrentamento a violência, desenvolvidos através de diversas 

políticas como: saúde, educação, assistência social, dentre  outras,  voltada 

para o atendimento a população em geral. 
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Apesar desses avanços na implementação da política para as mulheres 

há muito que ser conquistado, pois esses ganhos são restritos à dimensão 

formal do direito e as políticas sociais estão em constante fragmentação e 

precarização, como veremos mais adiante, nas situações vivenciadas e 

relatadas pelas mulheres que utilizaram os serviços desta política. 

Sendo assim, as movimentações e articulações feministas não  

cessaram e estão em constante diálogo e ações políticas, porém há enormes 

dificuldades para ações em conjunto. Como, por exemplo, temos o que 

aconteceu em Natal/RN, para a construção das comemorações do dia 8 de 

março do ano de 2013. Inicialmente, estavam participando todas as 

organizações feministas do Estado (principalmente as que têm atuação direta 

na cidade de Natal), além de partidos políticos (representação de mandatos) e 

sindicatos de diversas categorias. Porém, durante o processo de construção, 

houve o rompimento do Partido dos trabalhadores (PT) e das organizações 

feministas que se aproximam desse referido partido com a organização 

coletiva, devido às disputas políticas internas. Dessa forma, a influência dos 

partidos políticos nas organizações feministas é um dos fatores que “dividem” o 

movimento, contudo, também são instrumentos para o fortalecimento da luta 

feminista e para a disputa na arena política/pública. A esse respeito Gurgel 

(2011, p. 34-35), assinala: 

 
 
 

[...] a resistência política à luta específica das mulheres 
desafiou e continua a desafiar a organização de feministas no 
interior dos partidos de esquerda. Principalmente para o 
entendimento de que, assim como classe, o gênero e a 
raça/etnia compõe a ontologia do ser social. Nesse sentido, o 
combate a essa tríade de dominação deve estar presente na 
construção do programa estratégico, de forma simetricamente 
articulada. 

 
 

Dessa forma, reafirmamos que não há uma homogeneidade no 

movimento feminista – há movimentos feministas – pois essa heterogeneidade 

é em decorrência da diversidade das mulheres no que diz respeito à raça/etnia, 

classe, orientação sexual, território, posições político-ideológicas, dentre  

outras, acarretando uma diversidade de bandeiras de luta e de direcionamento 
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ético-político. Porém, é importante frisar que apesar da diversidade político- 

social de cada organização, há um fator em comum que une todos os 

movimentos feministas: o combate à desigualdade entre os homens e as 

mulheres na sociedade. Algumas organizações avançam no combate a 

sociedade capitalista que (re)produz o patriarcado cotidianamente nas relações 

sociais, em todas as dimensões de socialização humana, compreendendo que 

não é possível uma igualdade material entre os homens e mulheres nessa 

sociabilidade, que tem como essência a opressão. Vale ressaltar que ainda há 

muito a avançar para garantir uma política nacional consolidada, que possa 

garantir a dignidade humana das mulheres nesta conjuntura. Porém, faz-se 

necessário um processo de luta da classe trabalhadora – incluída o movimento 

feminista que visa à emancipação das mulheres – para o fim de todas as 

formas de opressão, subordinação e exploração, com vistas à emancipação 

humana. Importa evidenciar que o núcleo central da exploração na sociedade 

em que vivemos não é o sexo – ou a raça/etnia, geração, orientação sexual, 

dentre outras expressões da diversidade humana – mas sim, a classe, onde 

está à contradição fundante do capitalismo (WOOD, 2010). 

 
 
 

5.2. Política nacional de enfrentamento a violência contra a mulher: a 

“rede” de atendimento a mulher em situação de violência no Rio Grande 

do Norte 

 
 
 

A fim de discutimos, mesmo que de forma inicial, a execução da política 

nacional de enfrentamento à violência contra a mulher no município do 

Natal/RN50, iremos nos debruçar sobre as informações que as participantes 

desta pesquisa nos relataram e de pesquisas que foram  realizadas  sobre 

esses referidos serviços, com enfoque na implementação da Lei Maria da 

Penha,  no  funcionamento  da  Casa  Abrigo  Clara  Camarão,  do  Centro   de 

 
 

 
50Ver Oliveira (2011) e Álvaro e Almeida (s/a). 
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Referência de Atendimento a Mulher (CRM) e da Delegacia Especializada de 

Atendimento à Mulher. 

A Política Nacional de enfrentamento à violência contra a Mulher, no 

estado do RN, desenvolve ações de combate e prevenção à violência contra a 

mulher. No que tange à segurança pública através, principalmente, das DEAMs 

que estão vinculadas a SESED e a CODIMM - órgãos responsáveis pela 

implantação das ações de enfrentamento e prevenção à violência contra as 

mulheres do Estado – no sentido de fornecimento de recursos  humanos, 

físicos e materiais. Sua implementação encontra-se com sérias limitações não 

estando em acordo com o que preconiza a Norma Técnica de Padronização 

das DEAMs. Já foram realizadas diversas denúncias pelos movimentos 

feministas em torno da precarização do funcionamento das DEAMs no Rio 

Grande do Norte, sendo a principal denúncia o não funcionamento das DEAMs 

à noite e, no final de semana, período que as mulheres necessitam desse 

serviço, pois diversas violações ocorrem à noite e no final de semana. Nas 

discussões públicas realizadas em torno dessa questão, é evidente o 

descompromisso do poder público e, especial, da segurança pública nestas 

delegacias especializadas, por falta de investimento no que diz respeito aos 

recursos humanos, físicos e materiais. 

Segundo a pesquisa Políticas para as mulheres: uma análise das 

iniciativas governamentais no Rio Grande do Norte, realizada pelo Núcleo de 

Estudo sobre a Mulher (NEM) da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte (UERN), foi verificado que no RN há apenas cinco DEAMs, situadas no 

município de Caicó, Mossoró, Parnamirim e duas na cidade de Natal (ÁLVARO 

e ALMEIDA, s/a). Levantamento realizado nas DEAMs do RN, de janeiro a 

agosto de 2013, mostra que foram realizados aproximadamente 2.354 Boletins 

de Ocorrência, sendo a maioria dessas vítimas agredidas pelos seus 

companheiros ou ex-companheiros (G1, 2013,s/p). Vale ressaltar que estes 

números não expressam fielmente todas as mulheres potiguares que sofrem 

algum tipo de agressão, pois nessa relação conflituosa muitas mulheres se 

calam. 
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A DEAM é uma delegacia especializada para o atendimento à mulher  

em situação de violência de qualquer natureza, porém nos casos de violência 

doméstica e familiar a autoridade policial, segundo a Lei Maria da Penha em 

seu art. 11°, deverá, entre outras providências: 

 
 
 

I - garantir proteção policial, quando necessário, comunicando 
de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário; 

 

II - encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao 
Instituto Médico Legal; 

 

III - fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes 
para abrigo ou local seguro, quando houver risco de vida; 

 

IV - se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a 
retirada de seus pertences do local da ocorrência ou do 
domicílio familiar; 

 

V - informar à ofendida os direitos a ela conferidos nesta Lei e 
os serviços disponíveis. (BRASIL, 2006) 

 
 

 
Para que DEAM tenha uma atuação efetiva no combate e atendimento 

às mulheres em situação de violência, os profissionais deverão estar 

capacitados para a especificidade em questão. Durante a pesquisa que 

realizamos na DEAM-zona sul de Natal, no ano de 201051, verificamos que a 

maioria dos(as) agentes de polícia não haviam participado de nenhuma 

capacitação acerca da violência contra as mulheres e das relações sociais de 

gênero, corroborando para que este serviço tenha sérias limitações na 

execução de suas ações. Além de seu funcionamento ser apenas em dias úteis 

e das 8hs ás 18hs - ou seja, nos finais de semana, feriados e durante a noite 

as mulheres ficam sem este serviço – há apenas duas delegacias 

especializadas na cidade do Natal. 

 
 
 
 
 

 
51Pesquisa realizada para a construção do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Por 
ocasião da graduação em Serviço Social, na UFRN, em 2010.2. 
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Foi verificado durante a pesquisa que realizamos que todas as mulheres 

ingressaram na rede de atendimento via DEAM52, evidenciando a importância 

desse serviço para o enfrentamento à violência doméstica e familiar, além de 

revelar que a demanda inicial posta pelas mulheres é afastar o agressor do seu 

convívio familiar. 

A denúncia realizada pelas mulheres na DEAM para a feitura do Boletim 

de Ocorrência (BO) consiste em romper a “barreira” público-privada, que, 

apesar de todas as denúncias realizadas na arena política pelo movimento 

feministas, são as mulheres as responsáveis por levar a público, através da 

denúncia, as situações de violência vivida por ela e seus(suas) filhos(as) no 

âmbito privado. É fundamental enfatizar que as situações de violência não são, 

muitas vezes, publicizadas pelas mulheres, em decorrência da fragilidade 

subjetiva e/ou objetiva que se encontram. Porém é chegado um determinado 

momento, mas cedo ou mais tarde, a depender de cada caso, que as  

mulheres, para defenderem a sua vida e de seus filhos(as) e para usufruir das 

conquistas feministas, através das políticas sociais públicas, são “obrigadas” a 

exporem as situações de violência vivida e a superar a “barreira” do 

público/privado ao relatar as situações que tanto lhes causa sofrimento. 

Nesse processo de publicização das violações sofridas, é importante 

ressaltar que a procura por atendimento especializado pode se dar de forma 

solitária; com a solidariedade de outra mulher, conforme apareceu nesta 

pesquisa ou através de denúncia de outra pessoa, que pode ser identificada ou 

não. 

No caso de Maria Sanclea e Maria Aniele, elas próprias foram a procura 

dos serviços disponíveis, sozinhas, romperam a “barreira” do silêncio da 

violência. O fator comum vivenciado por essas mulheres é não terem a 

solidariedade comunitária e da família para a saída da situação de violência, 

além de ambas serem provenientes de famílias, onde já havia violência 

doméstica e Familiar. 

 
52 Foram distintas DEAMs, que envolviam os municípios de Natal e de Parnamirim, e as 
mulheres que buscaram atendimento tiveram respostas bastante diferenciadas. 
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No caso de Maria Sanclea, sua família reside no interior do Estado e, 

devido à distância, o apoio que recebe, principalmente, de sua mãe fica 

fragilizado. Residindo na mesma cidade da família de seu ex-companheiro, 

Maria Sanclea não recebe o apoio de mais ninguém, “porque pela parte da  

mãe dele não era pra eu ter feito nada disso”, revelando que não basta ser 

mulher para se solidarizar com outra que está em situação de violência, além 

de legitimar ou defender o agressor das possíveis consequências judiciais das 

agressões, como neste caso. 

Já na situação de Maria Aniele, “só uma irmã que me escuta, mas não 

pode fazer nada, não é? Porque eu tenho três irmãos, mas nenhum... [...]. Meu 

pai eu não vou contar com ele porque ele está doente. Eu não tenho mãe, 

então me sinto só, só mesmo”. Sendo assim, a solidão é um obstáculo enorme 

para a superação da situação de violência. As mulheres – irmã, filha e mãe – 

são as pessoas que, geralmente, se solidarizam, porém as condições objetivas 

são determinantes para ações solidárias concretas por parte das mulheres. 

No caso de Maria do Livramento e Maria Vanessa, elas tiveram o apoio 

da família e da comunidade. No caso da primeira, teve a companhia de sua 

filha para a publicização da denúncia e, no caso da segunda, contou com o 

apoio de sua mãe, pois, apesar da dificuldade para publicizar as violações 

sofridas, ambas puderam contar com o apoio de outra pessoa. 

Diante dos relatos apresentados durante a pesquisa, visualizou-se que 

não havia um fluxo de atendimento às mulheres em situação de violência, 

porém, nos casos de risco de vida, as mulheres, ao denunciarem, são 

encaminhadas ao Centro de Referência da Mulher para ser realizada a triagem 

e, após esse procedimento, são encaminhadas à Casa Abrigo Clara Camarão, 

como ocorreu no caso de Maria Vanessa, 

 
 
 

Na época eu não tinha pra onde ir, minha família mora distante. 
Minha família aqui era o quê? Minha mãe e um irmão que ele 
sabe o endereço, que ele vivia perturbando lá por eu estar lá 
também. Aí eu fui pra Casa Abrigo, passei acho que uns vinte 
dias na Casa Abrigo. Pra mim foi ótimo lá. É um confinamento? 
É, mas eu sabia que aquilo tudo ali porque estava acontecendo 
e  lá tinha outras pessoas, e  só  em  ver  que aquelas pessoas 
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tem piores do que eu, não é? E poder conversar, ajudar, pra 
mim também já era uma terapia. Pra mim e pra aquelas outras 
mulheres que estavam lá bem piores do que eu, e eu achando 
que era o fim do mundo. Mas pra mim foi muito bom, foi muito 
bom mesmo a Casa de Abrigo me ajudou muito, as psicólogas, 
a mim e o meu filho também estava ficando nervoso, então eu 
não pensei só em mim, pensei principalmente no meu filho. Ele 
ameaçava tirar o meu filho, entendeu? (MARIA VANESSA, 
grifos nossos). 

 
 

A Casa-abrigo é um importante serviço na rede de atendimento à 

mulher, ao possibilitar-lhe segurança, pois sua localidade é sigilosa  e conta 

com apoio da polícia militar. Além de retirar a mulher da situação e área de 

risco, possibilita-lhe um ambiente de troca de experiências com outras 

mulheres, além dos serviços de atendimento psicológico, jurídico, social e de 

saúde. 

 
 
 

Lá o atendimento era psicólogo e médico. Eles fizeram uma 
triagem assim que eu cheguei, e o psicólogo sempre, parece 
que era uma vez por semana, a gente ia conversar com a 
psicóloga lá, saber como é que estava na casa, o 
acompanhamento deles lá, não é? Da casa. Se eu estava 
gostando e tal, se tinha alguma dificuldade com alguma coisa,  
e assim o mesmo com o médico também, se estava usando 
pílulas, se tinha gravidez, se tinha algum tipo de doença ou 
paciente grávida, essas coisas, o básico da casa. (MARIA 
VANESSA). 

 
 

Apesar de todos os serviços disponibilizados para as mulheres na Casa- 

abrigo, é importante refletirmos como é perversa a situação da violência contra 

a mulher e como os mecanismos de enfrentamento a essa violência, em sua 

contradição, reforça o ambiente doméstico como próprio da dominação 

masculina, uma vez que a sociabilidade patriarcal relega a mulher ao lar, como 

espaço social “próprio” para as mulheres. Porém, quando a mesma decide dar 

uma basta na violação sofrida, é retirada do mesmo, deixando o agressor 

totalmente à vontade no seu espaço de soberania. Ou seja, em vez de os 

homens serem punidos e retirados do lar, são as mulheres que são obrigadas  

a deixarem a casa, em prol de sua vida. 
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No caso de Maria Sanclea, que, também, foi inserida nos serviços da 

Casa-abrigo, houve uma quebra na articulação da “rede” de atendimento, uma 

vez que quando foi encaminhada para a casa abrigo ela já havia feito 5 BOs 

contra seu companheiro (hoje ex-companheiro) e estava há, aproximadamente, 

10 anos em situação de violência, 

 
 
 

À noite a gente tinha brigado, aí nessa noite eu não abri a porta 
pra ele entrar dentro de casa, aí ele foi e arrombou a porta. Aí 
quis me bater, aí eu dormi na sala com os meninos. Quando foi 
no outro dia eu desci e disse “Eu vou resolver, ou vai ou racha”. 
Aí peguei e fui. Me falaram que tinha lá o CRAS, aí fui bater lá 
no CRAS e conversei com as meninas lá e falei com o Dr. A. 
Pesquisadora: Que era o advogado? Maria Sanclea: É. Aí ele 
foi e aconselhou “Se a situação está desse jeito é melhor a 
senhora ir passar um tempo na Casa Abrigo, porque pelo que a 
senhora está me falando, vai chegar o ponto dele lhe matar”. 
Porque ele sempre dizia que eu ia terminar de criar os meus 
filhos ou aleijada, de cadeira de rodas, que ele ia torar as 
minhas pernas com balas, ou ele ia me matar. [...] Aí isso foi a 
mesma coisa que eu disse lá. [...] No mesmo dia. Eles  
disseram “olhe, a senhora vá em casa, pegue uma roupa, 
alguns documentos, os meninos. Se der tempo avise no  
colégio que os meninos vão passar um tempo sem ir”. Aí fiz, 
peguei e fui embora. (MARIA SANCLEA, grifos nossos) 

 
 

 
Maria Sanclea, que estava em situação de violência há anos, resolveu 

colocar um basta na situação, evidenciando que apesar das fragilidades 

materiais e subjetivas das mulheres que estão em situação de violência, elas 

são ativas. É importante ressaltamos que Maria Sanclea já havia, várias vezes, 

registrado na DEAM as violências sofridas, porém fica evidente na fala que não 

houve funcionamento da “rede” e não foi feito o encaminhamento da DEAM 

para o CRM. O atendimento psicossocial realizado no CRM só ocorreu porque 

a usuária soube que no CRM haveria atendimento às mulheres em situação de 

violência53, ou seja, entre a primeira denúncia e seu acolhimento houve um 

espaço de tempo considerável, que poderia ter lhe custado à vida. 

 
53Não ficou claro se ela soube da informação em alguma instituição ou por outra pessoa. Na 
verdade cremos que por falta de conhecimento dos serviços, Fabiana disse que foi atendida no 
CRAS, porém este atendimento/encaminhamento é realizado pelo CRM. 
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Quando Maria Sanclea e Maria Vanessa foram questionadas se haveria 

necessidade de melhorar os serviços disponibilizados na Casa-abrigo, elas 

relataram: 

Acho que não. Pelo tempo que eu passei lá [Casa Abrigo], se 
eu pudesse estava lá até hoje. Mas como a gente só podia 
passar no máximo três meses, eu cheguei ao limite e aí eu  
pedi pra sair. Mas lá os meninos estudavam, a gente tinha 
enfermeira lá dentro, se precisasse de um psicólogo a gente 
tinha, pra ir pra uma delegacia a gente tinha advogado, se 
precisasse de um dentista ou uma consulta a gente tinha. 
(MARIA SANCLEA) 

 
 

 
Não. Porque imagine aí milhares e milhares de mulheres que 
tem com problemas iguais ou piores que o meu. Se tivessem 
coragem, que muitas delas não têm a coragem que eu tive de 
enfrentar a situação e, ou resolver para o não, ou mesmo para 
um afastamento, como foi o meu caso, para o afastamento de  
ir para uma casa dessas, porque ajuda muito. Lá o convívio é 
um pouco difícil porque é coletivo, não é? Existem outros 
casos, outras crianças, mas quando eu cheguei lá foi muito 
bom, as pessoas de lá são muito acolhedoras, foram 
acolhedoras demais, muita atenção. A psicóloga de lá também 
é muito boa profissional. Na época, a coordenadora eu não 
lembro mais o nome, e a enfermeira também, eram muito 
prestativas, muito acolhedoras, todos eles. (MARIA VANESSA). 

 
 
 
 
 

Dessa forma, as entrevistadas ressaltaram a importância do  

atendimento às mulheres no que tange às necessidades psicossociais,  

jurídicas e de saúde, além do acolhimento que receberam durante o tempo que 

permaneceram na Casa, evidenciando o quão é importante para as mulheres 

que estão vulnerabilizadas e fragilizadas receberem esse amparo institucional  

e emocional. É fundamental ressaltar que as mulheres que participaram da 

pesquisa demostram uma opinião de que o serviço funciona bem, porém não 

podemos cair na questão do minimalismo – de que o mínimo está bom. A casa 

disponibiliza apenas 20 leitos para os municípios de Natal e Parnamirim, porém 

se houver alguma necessidade urgente de alguma mulher do Interior, é a uma 

instituição referência, sendo evidente a necessidade da ampliação deste 

serviço. Compreendemos que todas as mulheres que correm o risco de vida 



160 
 

deveriam ter acesso a essa Casa, caso desejem, e não apenas a mulher que 

está em uma situação gravíssima, a ideia de que será comtemplada quem 

estiver na situação mais grave da grave, reflexo da seletividade do acesso às 

políticas públicas. 

Contudo, quando foram questionadas se houve o acompanhamento 

familiar após o acolhimento, elas revelaram que não houve continuidade do 

atendimento fora da casa, 

 
 
 

Não, nesse ponto aí não foi bom não. Não, porque eu acho que 
deveria ter tido, entendeu? Porque quando a gente saí de uma 
situação que pra mim, hoje a gente acha assim que não foi tão 
pesado, entendeu? Porque não houve a violência física, mas 
houve toda uma violência emocional, psicológica. Aí a gente 
sofre muito, sofre mesmo, principalmente uma pessoa que 
acredita em uma vida melhor como eu acreditava na vida, que 
tudo poderia mudar, tudo, entendeu? Podia ser diferente. Hoje 
eu vejo que não é mais assim, não é assim. Perdi a esperança 
de uma vida assim que nem eu via, não tem mais essa vida 
não. (MARIA VANESSA). 

 
 

 
Essa é mais uma exemplificação do não funcionamento (e até 

inexistência) da “rede” de atendimento à mulher em situação de violência. O 

que podemos visualizar é que os serviços disponibilizados se “comunicam 

minimamente”, que não desenvolvem ações em conjunto de forma articulada e 

continuada, a fim de atender à mulher em sua integralidade. Maria Vanessa 

expõe, em sua fala, a sua fragilidade subjetiva, ao relatar seu projeto de vida, e 

a baixa autoestima que marca a vida de muitas mulheres, confirmando, assim, 

a necessidade de um acompanhamento, que leve em consideração todas as 

“cicatrizes” da violência, inclusive aquelas que a gente não pode perceber 

facilmente, mas que são tão cruéis quanto as que deixam marcas externas no 

corpo. 

Por conseguinte, Maria Sanclea disse que foi orientada: “No caso, se eu 

precisasse voltava à delegacia, e das crianças se eu precisasse eu fosse à 

psicóloga do CRAS. Eu acho que só”, ressaltando que “no caso, a gente 

estando lá dentro, era facilitado. Agora sendo fora, tem uma ‘dificuldadezinha’”, 
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além de ressaltar que o acesso ao atendimento médico é difícil. O 

acompanhamento que é realizado na Casa-abrigo não tem continuidade após  

a saída das mulheres e dos(as) filhos(as), mostrando o quanto a rede de 

atendimento à mulher é fragmentada e precarizada, sendo esta situação o 

reflexo da política econômica brasileira regida pelo neoliberalismo. 

Voltando-se agora para a situação das mulheres que percorreram outro 

“trajeto” na “rede” de atendimento, destacamos o caso de Maria do Livramento 

que, ao realizar o BO, foi oferecida a possiblidade de acolhimento na casa 

abrigo que naquele momento foi rejeitada, pois foi acolhida pelas filhas. Foi 

encaminhada para a Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMTAS), que 

a encaminhou para o Centro de Referência de Atendimento a Mulher (CRM). 

Ao ser questionada se houve alguma acompanhamento com a família, Maria  

do Livramento disse que obteve a assessoria jurídica no processo criminal – a 

usuária estava com a possibilidade de não usufruir desse serviço, em 

decorrência da falta de pagamento ao profissional da área jurídica, responsável 

pelo seu processo – e informou, também, que não obteve acompanhamento 

psicossocial à sua família. 

Maria do Livramento teve acesso à assessoria jurídica da política de 

atendimento à mulher, porém ao ser perguntada qual a principal dificuldade,  

ela respondeu: “Essa demora, somente a demora não é? [...] Já andei muito, 

muito e muito até aqui e só essa primeira audiência, e nada foi resolvido. Eu já 

estava até com vontade de desistir”. O caso de Maria do Livramento ratifica a 

fundamental importância da rede de atendimento à mulher, pois apenas com a 

Lei Maria da Penha os casos não conseguem ser solucionados, pois as 

mulheres pobres dependem de defensores públicos (via CRM ou defensoria 

pública) para dar continuidade ao processo, além de que estas mulheres 

demandam serviços que vão desde a assessoria jurídica, acompanhamento 

psicossocial, atendimento a saúde, dentre outros. Porém como a “rede” não 

funciona, o direito das mulheres a uma vida sem violência fica apenas no 

campo abstrato – na expectativa – não conseguindo avançar para sua 

efetivação na materialidade concreta. 
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O caso de Maria Aniele é mais uma constatação do não funcionamento 

da “rede” de atendimento à mulher e não aplicação efetiva da Lei Maria da 

Penha na cidade do Natal. Maria Aniele esteve em situação de violência 

familiar e doméstica por aproximadamente 11 anos, já realizou 7 Boletins de 

Ocorrência na DEAM, porém não foi encaminhada para nenhum serviço de 

atendimento à mulher, em relação ao atendimento psicossocial. Ela disse que 

teve conhecimento do Centro de Referência da Mulher apenas com a 

finalização do processo judicial, sendo encaminhada do Juizado Especial de 

Violência Doméstica e Familiar para o CRM. Sendo completamente invertido o 

sentido da “rede” de atendimento, evidenciando que não há estabelecido um 

fluxo de atendimento/encaminhamento, seja pela precarização do serviço, seja 

pela falta de articulação entre as instituições. Em nossa compreensão os 

serviços de atendimento à mulher em situação de violência devem  

proporcionar o acolhimento e suprimento das necessidades familiares, através 

da inserção na “rede” de enfrentamento a violência doméstica e familiar, para 

que a mulher, juntamente com seus filhos(as) possam viver uma vida sem 

violência. 

No que tange ao atendimento realizado na DEAM, Maria Aniele diz:, “eu 

não me senti em nenhuma das queixas que eu dei lá, eu não me senti em 

nenhuma abraçada, nenhuma”. Relata como foi um dos atendimentos, 

 
 
 

[..] quando eu cheguei à delegacia, quando eu falei o que 
acontecia comigo, ela (delegada) falou assim “Mulher, como é 
que você vive com o homem esse tempo  todinho?” Porque 
falar é fácil, não é? E disse assim “Mulher, quando ele está 
fazendo isso com você, por que você não mete um pau na 
cabeça dele?” E eu digo “Eu? Se eu fosse fazer um negócio 
desses era pior, porque dessa vez ele me matava, não é?” Aí 
isso, pra mim nunca foi um conselho pra uma pessoa de 
delegacia dar, porque ele nunca foi preso, mas se eu fizesse 
isso eu ia, porque ela disse “Por que você não derruba ele com 
uma paulada?” Eu ia fazer? Aí eu ia presa mesmo. (MARIA 
ANIELE, grifos nossos) 

 
 

A falta de orientação qualificada para Maria Aniele pode ser uma das 

causas  que  a  impossibilitou  de  sair  da  situação  de  violência  doméstica  e 
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familiar, tendo realizado 7 BOs, não recebeu nenhum encaminhamento à rede 

de atendimento à mulher, foi encaminhada para o acompanhamento jurídico no 

processo criminal e só após a audiência havia sido encaminhada para o 

atendimento psicossocial. A sua requisição para a retirada do agressor da 

família não foi atendida, o que poderia ter sido diligenciada através de uma 

Medida Protetiva de Urgência (como prevê a lei Maria da Penha). 

 

 
É justamente isso, pra tirar ele de dentro de casa, pra eu ter  
um acompanhamento. Eu cheguei até a pedir um 
acompanhamento pra ele porque eu disse “Não, já que 
ninguém me ajuda, eu vou pedir pra ele, não é?”, mas não, e 
cheguei também até a procurar cursos, mas nunca consegui. 
Pra mudar, sabe? Porque eu engordei muito devido a esses 
problemas. (MARIA ANIELE, grifos nossos) 

 
 

Maria Aniele relatou toda uma peregrinação em busca de atendimento 

para ela, para os filhos e filha e para o agressor, pois acreditava que  a 

violência poderia ser amenizada. A única coisa que foi encaminhada foi o 

processo criminal de violência doméstica e familiar, 

 

 
Eu acho que eu tenho uns seis ou sete BOs (Boletins de 
ocorrência). Ele chegou a ser chamado, ele foi processado  
pela lei Maria da Penha, mas também não valeu de nada. [...]. 
Chegou a ser chamado pela juíza, fez promessas lá, mas 
também nunca cumpriu, e demorou tanto. Chegou a dois anos 
a espera dele ser julgado. Aí no dia da audiência a gente foi e 
ela [juíza] falou assim “Você ganhou uma promoção que dá 
direito a você ter uma chance”. Era tudo que ele queria. Nunca 
aconteceu nada com ele, e no dia que eu achava que ia 
acontecer, não aconteceu nada. “E você vai ter a chance de 
começar a sua vida bem, e assine aqui que vai ser melhor 
assim...” E ele assinou e não fez nada. Eu acho que ele até 
piorou. (grifos nossos). 

 
 

Diante desse depoimento, fica evidente os limites de concretização da 

Lei Maria da penha, seja pelas precárias condições da justiça brasileira,  

levando dois anos para ocorrer a audiência para o julgamento do processo, 

seja pela limitação do direcionamento político feminista da Lei Maria da Penha 

(na  crítica  a  sociedade  capitalista/patriarcal).  Nesse  caso,  após  todas    as 
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atrocidades que o ex-companheiro de Maria Aniele fez com ela com os filhos e 

a filha, a juíza resolveu dar uma “promoção”, uma segunda chance. É 

importante frisar que houve uma série de dificuldades para que a mulher 

pudesse chegar à audiência. Inicialmente, teve que publicizar as violações 

vividas, passou por uma longa demora processual e não teve acesso a  

nenhum acompanhamento psicossocial, além das constantes “represálias” 

machistas, 

 
 
 

E hoje estão dizendo assim “Se você não retirar essa queixa 
ele vai sofrer muito na delegacia, vão fazer isso e aquilo com 
ele...”, mas ele não pensou na minha filha, não é? E quanto 
que eu pensei nele! Quando ele fazia todas as maldades 
comigo, eu perdoei. Eu ia pras audiências, nunca retirei queixa. 
Mas aí ele ficava bonzinho nesse período, né? E eu deixava, 
mas nunca melhorou, nunca. Ele me batia tanto na cabeça, pra 
não bater no rosto pra não deixar marcas, que ele dizia assim 
“Eu não mato você, mas eu deixo você com um câncer”, de 
tanta pancada na cabeça, não é? (MARIA ANIELE) 

 
 

É, no mínimo, indignante o julgamento do caso de Maria Aniele, pois a 

juíza resolveu dar mais uma chance ao agressor, legitimando a violência contra 

a mulher no seio da familiar. Quantas violações Maria Aniele não teve que 

enfrentar em seu cotidiano para processar o seu ex-companheiro? Quantas 

segundas chances este homem teve? A impunidade da violência contra a 

mulher ronda solta e o patriarcado reina não só no lar, mas nas instituições 

estatais, inclusive nos serviços voltados ao atendimento às mulheres. Dessa 

forma, compreendemos que os serviços de atendimento a mulher, sejam quais 

forem, devam ter uma qualificação específica do atendimento a mulher e 

estejam voltados ao combate ao patriarcado, pois se não houver essa 

orientação, de nada, ou quase nada, adiantará estes serviços. Pelo contrário, 

nos casos de violência doméstica e familiar podem até ser prejudicial à mulher, 

uma vez que implicitamente reforçam o poder do homem sobre a mulher 

através da impunidade. Constitui o fator principal da problemática, a ausência 

de qualificação na questão de gênero. 
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Ainda acerca da peregrinação de Maria Aniele pela “rede” de 

atendimento, do Juizado especial de violência doméstica e familiar, ela foi 

encaminhada para CRM, 

 

 
Uma simples palavra. E aqui eu escutei. Eu vim aqui, eu  
lembro que a assistente social falou comigo [...]. Ela me 
escutou, eu achei até que era uma psicóloga, aí eu senti, eu 
me senti muito bem com ela, sabe? E como eu via que na 
delegacia daqui não resolvia nada, aí eu fui lá na da Ribeira e 
consegui falar com um rapaz chamado N. Só que eu não me 
lembro qual era a função dele lá, mas ele se importou comigo. 
Ligou pra ele, mandou chamar, não era nem pra ele fazer isso, 
não é? Porque tudo tem que ser marcado, direitinho. Ligou pra 
ele, chamou, falou um monte de coisas pra ele, e eu senti. Mas 
só que não era o meu lugar ali na Ribeira, era na zona norte. E 
na zona norte eu não tenho apoio de nada. Porque olhe, eu 
tenho muito BO, viu? Muito! E nunca ninguém prendeu ele, 
nunca ninguém foi nem buscar ele. (MARIA ANIELE) 

 
 
 
 

No CRM, Maria Aniele teve orientação de uma Assistente Social e foi 

encaminhada, juntamente com sua filha, para o acompanhamento psicológico. 

Neste caso, ela buscou outra DEAM, pois não se sentia acolhida na DEAM da 

sua região, sendo realizada uma mediação do conflito pelo agente de polícia 

que a atendeu no momento. Porém, a situação de Maria Aniele nos mostra o 

quanto os serviços de atendimento à mulher são insuficientes para o 

atendimento às demandas postas pelas mulheres, sendo o mais agravante a 

ausência de qualificação – do conhecimento da rede de atendimento a mulher, 

da rede de enfrentamento a violência contra a mulher e das relações de gênero 

– para o atendimento/acompanhamento as mulheres que estão em situação de 

violência. 

Os limites da efetivação da Lei Maria da Penha foi verificado em todos 

os casos, Maria Aniele foi a única que chegou ao julgamento do processo. 

Maria do Livramento está sofrendo as consequências com a árdua morosidade 

da justiça; Maria Sanclea não teve até o presente momento nenhum orientação 

jurídica sobre a Lei Maria da Penha não sabendo sequer informar se já 

processou o agressor; Maria Milena ingressou na rede sócioassistencial    pela 
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questão da dependência química e por estar em situação de rua (na época 

com o filho e a filha) não sendo encaminhada para nenhum serviço de 

atendimento a mulher em situação de violência, e Maria Vanessa retirou a 

queixa crime na delegacia. 

 
 
 

Abri, na época abri. Depois eu retirei pra ele não sofrer 
processo. Pesquisadora: Foi no juizado ou foi na própria 
delegacia? Maria Vanessa: Na delegacia. Pesquisadora: Como 
foi esse processo? Maria Vanessa: Eu pedi pra retirar. 
Pesquisadora: Foi em qual ano? Maria Vanessa: Acho que foi 
2011, no caso que eu retirei, não é? Foi no finalzinho de 2010 
pra 2011, acho que sim. Pesquisadora: Você chegou à 
delegacia e pediu pra retirar? Maria Vanessa: Foi, pra retirar, 
porque lá eles me explicaram que era todo um processo 
demorado, e ele ia ficar sujo assim pra trabalhar, e  essas 
coisas só iam me prejudicar também. Indiretamente, mas iam. 
(MARIA VANESSA, grifos nossos). 

 
 

 
Nesse caso, a DEAM não possibilitou que a Lei fosse cumprida, pois, 

devido à morosidade do inquérito policial, permite que as mulheres desistam  

do processo, antes mesmo que ele se qualifiquem como tal, abrindo uma 

“brecha” para a desistência das mulheres que, neste caso, foi quase 

aconselhada a desistir. Ou seja, além da morosidade da justiça que leva à 

desistência, na própria delegacia houve o estímulo para que a mulher 

desistisse da queixa, mostrando que o atendimento a mulher não  foi 

qualificado e foi mais uma forma de violência. É importante frisar que a lei  

Maria da Penha só possibilita a desistência em juízo, diante do juiz. 

 
 
 

Art. 16. Nas ações penais públicas condicionadas à 
representação da ofendida de que trata esta Lei, só será 
admitida a renúncia à representação perante o juiz, em 
audiência especialmente designada com tal finalidade, antes  
do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. 
(BRASIL, 2006) 

 
 

Apesar dos avanços na criminalização da violência contra a mulher, 

através  da  Lei  Maria  da  Penha,  há  enormes  limitações  concretas  para   a 
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efetivação da referida lei, com a punição dos agressores(as) e ressocialização 

deste em centros de educação voltados para uma socialização não machista e 

sexista. 

Há também uma situação particular em que a mulher foi denunciada, no 

caso de Maria Milena, porque estava em situação de rua com as crianças e 

com dependência química do álcool (porém não se reconhece enquanto 

dependente). Neste caso, a denúncia foi no sentido de responsabilização de 

Maria Milena – mãe – pelas crianças, 

Eu estava trabalhando vendendo meus côcos ali e de repente 
chegou o pessoal do Poder Judiciário [no caso foi à equipe do 
CREAS] atrás de mim. Eu pensei até que iam me levar. 
Quiseram me internar, quiseram levar os meus filhos, disseram 
que iam levar os meus filhos. Aí eu enlouqueci porque, na 
verdade, eles não saem nenhum de perto de mim. Eles estão  
lá na tia, mas eu estou batalhando, porque eu quero alugar a 
minha casa pra ficar com os meus filhos de volta. E não tem 
projeto nem conselho nenhum que tirem meus filhos de mim. 
Eu estou dizendo a você de coração, porque a justiça, ela sabe 
trabalhar, mas ela trabalha, às vezes, de maneira errada. 
Porque M.N e N.M não precisavam estar na casa da tia, não. 
Eles estavam comigo, se a tia deles me dessem os 
documentos pra eu morar na minha casa (MARIA MILENA, 
grifos nossos). 

 
 

A situação de rua e a dependência química do álcool de Maria Milena 

foram consequências das situações e violência vivenciada e o rompimento da 

relação afetiva com seu ex-companheiro agressor. Essa situação é diferente 

das demais, pois neste caso a denunciada foi a mulher, por estar em situação 

de rua com duas crianças. Nessa situação, há a responsabilização da mãe 

pelas crianças e julgamentos moralistas pela situação de rua, na qual se 

encontra. Assim afirma Maria Milena: “Eu tenho uma filha de onze anos com 

ele, tenho um de nove que é M.N., aí eu sou a única acusada? E as pessoas, 

todo mundo me incrimina. Eu não sou marginal não, eu sou uma mulher de 

bem”. A culpa pela situação caiu sobre os “ombros” da mulher e o agressor 

como homem não foi responsabilizado, pois é socialmente posto pelo 

patriarcado que a responsabilidade pelo cuidado das crianças é da mulher. 

Nesse caso, o agressor ficou com a casa e não paga pensão alimentícia. Essa 
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é mais uma situação em que a mulher teve que abandonar o lar para não 

morrer, porém não teve inserção na política de atendimento a mulher. 

Porque a única coisa assim que tem que ser registrada é 
pensão alimentícia, só isso que eu queria. Por que não, eu não 
ficar com meus filhos, eu não cuidei por dez anos? Cuidei 
deles. Ele vivia dentro de casa deitado e eu morrendo de 
trabalhar. Trabalhei nesses prédios todinhos aí, eu trabalhei. 
(MARIA MILENA). 

 
 
 

Sendo assim, a mulher foi culpabilizada pela situação dos filhos, 

principalmente por ser dependente química, sendo inicialmente encaminhada 

para o CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) e com a possibilidade de ser 

encaminhada para uma clínica terapêutica e seus filhos para a Casa de 

Passagem, o que iria romper os vínculos familiares do filho e da filha com a 

mãe e com as pessoas da comunidade. Porém Maria Milena não aceitou o 

tratamento e a tia passou a cuidar das crianças, sendo encaminhados apenas 

para o psicólogo. Porém, quanto ao agressor nada aconteceu, continuou 

morando na residência da família e, até o presente momento, não foi 

responsabilizado, nem pelas violações cometidas nem pela ausência da 

contribuição alimentícia, apenas repassa para sua irmã (cuidadora das 

crianças) a quantia que lhe convier. 

Assim, verificamos que a Política Nacional de Enfrentamento a Violência 

contra a Mulher implementada pelo Estado Brasileiro está integralmente em 

consonância com o projeto neoliberal de “Estado Mínimo”, com a 

implementação dessa política de forma fragmentada e focalizada, através de 

ações mínimas de enfrentamento a violência, não possibilitando o respeito à 

dignidade humana das mulheres. Diante dessa questão, visualizamos que a 

implementação da Lei Maria da Penha esbarra na própria “rede” de 

enfrentamento a violência, pois para que esta lei possa ter sua real 

implementação é necessária um série de serviços socioassistenciais, bem 

como tenha atendimento profissional capacitado para possibilitar que a mulher 

obtenha a independência financeira e psicológica para ter condições 

substantivas de sair do meio violento, seja processando o agressor 

criminalmente ou não. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

 
As relações sociais entre os homens e entre as mulheres são fruto da 

processualidade histórica das relações sociais desenvolvidas entre os sujeitos 

sociais. Na atual conjuntura, são fundamentadas em uma sociabilidade 

mediadas pelo capital, patriarcado, racismo, heterocentrismo, entre outros 

determinantes que fragmentam o ser humano genérico em diferenciações que 

legitimam a opressão de um ser pelo outro e negam a livre expressão da 

diversidade humana e do desenvolvimento humano pleno. 

No que tange ao patriarcado - opressão masculina sobre as mulheres - 

visualizamos que este tem seu fundamento central na família monogâmica e  

no trabalho doméstico. Como vivemos em uma sociedade do trabalho, esse 

elemento central da vida humana traz aspectos de contradição no seu 

desenvolvimento, pois as relações sociais desenvolvidas pelos homens e pelas 

mulheres têm, na estrutura da divisão social e sexual do trabalho, a simbiose 

da dominação e da exploração acarretando, assim, um sistema de opressão às 

mulheres e que, ao se imbricar com todos dos determinantes da vida social no 

capitalismo contemporâneo, traz rebatimentos para a opressão das mulheres 

em todas as dimensões da vida social. 

Na dimensão privada das relações sociais Patriarcais, com destaque 

para a família, o homem é o “legítimo” dominador e a mulher é a “legítima” 

cuidadora da lar. Tanto a mulher como as crianças estão submissas aos 

mandos e aos desmandos do “Patriarca”. É importante destacar que o 

elemento central para a preservação do patriarcado e da família monogâmica é 

a violência, em suas diversas formas, pois essa é o meio pelo qual um ser 

impõe a sua dominação/opressão a outro ser. 

Nas relações sociais desenvolvidas no âmbito público, os homens 

dominam – mas não em sua plenitude – a política, a filosofia, a arte, o direito, o 

mundo do trabalho e demais mediações da vida social pública, pois houve um 

processo histórico de imposição às mulheres ao ambiente doméstico e de 

negação a sua efetiva participação no ambiente público. Contudo, o movimento 
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feminista vem reivindicar re-conhecimento da importância política das mulheres 

para o processo de desenvolvimento humano igualitário. 

O trabalho merece destaque na nossa análise, pois as mulheres são as 

pessoas que mais trabalham (jornada de trabalho doméstica e extra-lar), são 

menos remuneradas e são a maioria das pessoas entre as que não foram 

inseridas no mercado de trabalho formal. Desse ângulo, o trabalho oprime e 

explora as mulheres, contudo, o trabalho pode proporcionar também 

independência financeira para as mulheres e possibilitar, assim, a sua saída do 

meio violento. Ao mesmo tempo, o trabalho também pode ser a justificativa da 

opressão, através da violência, pela imposição dos homens às mulheres do 

ambiente doméstico. 

Dessa forma, ao analisar os determinantes substantivos da vida das 

mulheres que estão em situação de violência, visualizamos que o patriarcado 

se articula com todas as dimensões da vida social, que irá decorrer das 

condições materiais de vida que, na maioria dos casos analisados, são 

bastante precários em decorrência da inserção precária no processo de 

escolarização e no mercado de trabalho, ambos consequência da  

Sociabilidade Capitalista e da estrutura familiar Patriarcal que vivenciamos. A 

maioria das mulheres tiveram que abandonar os estudos em decorrência da 

constituição familiar, uma vez que ao constituir família tinham que assumir o 

trabalho doméstico (cuidados domésticos e geral e criação dos filhos) e, devido 

ao limitado tempo ao trabalho extra lar e a baixa escolarização, a inserção ao 

mercado de trabalho se dá, na maioria dos casos, através da informalidade. O 

que resulta em dependência econômica do agressor. 

A violência familiar e doméstica que vivenciam muitas mulheres ocorre 

de diversas formas: psicológica, moral, patrimonial, sexual, física, simbólica, 

institucional, dentre outras. Ressalta-se que a violência impetrada contra a 

mulher pelo agressor atinge toda a família, pois os(as) filhos(as) são 

agredidos(as) de forma direta ou indireta na situação de violência. A violência 

ocorre de maneira combinada nas suas diversas formas, pois em um único ato 

violento há mais de uma agressão, sendo a violência psicológica presente em 

todas as situações, pois a violência atinge também a alma das mulheres. 
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A violência é a expressão da desumanização, com a alienação e 

fetichização da realidade, pois em uma relação violenta há a coisificação do 

ser, como objeto para a imposição da vontade de outrem. As situações de 

violência que expomos durante este trabalho (Capítulo 4) mostraram o quão é 

bárbara a violência doméstica e familiar, ao chegar ao ponto de serem 

utilizadas estratégias até então praticadas em campos de concentração como  

a abertura do gás para matar a mulher e os(as) filhos(as), entre outros. 

Visualizamos, também, que algumas mulheres que hoje estão em situação de 

violência doméstica, implementada pelo seu ex-companheiro, já foram vítimas 

da mesma violência praticada pelo seu pai, e que a situação que tanto temiam 

que acontecesse em sua vida, como ocorrera com sua mãe, reproduziu-se em 

sua vida. 

A intensidade da violência e forma que ela é desenvolvida na família vai 

depender da particularidade do desenvolvimento sócio-histórico e da 

particularidade de cada família, pois deve ser considerada a singularidade de 

cada pessoa e as condições materiais em que cada família se encontra. Tais 

elementos são determinantes para saber qual a intensidade do patriarcado na 

família, as condições objetivas de subsistência das pessoas e a dimensão 

subjetiva, quanto à dependência psicológica do agressor, para que assim seja 

observada, a possibilidade de transgressão/superação das mulheres em 

situação de violência. 

Sendo assim, a violência contra a mulher por muito tempo foi tido, como 

uma questão a ser solucionada no âmbito privado pelas partes envolvidas, 

como se houvesse possibilidade de resolver um conflito entre pessoas que 

ocupam polos sociais opostos: dominado(a) e dominador. Dessa forma, o 

movimento feminista vem à arena pública para romper com a barreira do 

público/privado, mostrando que o pessoal também é político, exigindo uma 

intervenção por parte do Estado. 

Após uma longa, árdua e contínua luta do movimento feminista no Brasil 

e mundo, as mulheres conquistaram avanços em seus Direitos Humanos. No 

que tange à prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher, o 

movimento feminista obteve avanços importantíssimos, como por exemplo,    a 
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criação da Política Nacional de Enfrentamento a Violência contra a Mulher, que 

cria uma “rede” de serviços voltados ao enfrentamento da violência contra a 

mulher com o desenvolvimento de diversos serviços em articulação com as 

demais políticas sociais e a “rede” de atendimento à mulher em situação de 

violência, tendo como principais serviços: o disque 180, as Delegacias de 

atendimento à Mulher, os Juizados Especiais de Violência Doméstica e 

Familiar, A Lei Maria da Penha, os Centros de Referência em atendimento à 

mulher, dentre outros. 

Porém, o que constatamos em nossa pesquisa é que apesar de termos 

avançado consideravelmente no aparato jurídico e das políticas sociais  

voltadas para a questão da igualdade entre os homens e as mulheres e da 

violência contra mulher, visualizamos que o Estado brasileiro e, particularmente 

o RN, está em total conexão com os ditames do capitalismo internacional ao 

restringir ao máximo sua atuação efetiva para as demandas sociais, que irá 

desembocar na implementação de uma Política Nacional voltada para as 

Mulheres de forma precarizada, fragmentada e descentralizada – trinômio da 

política social, segundo Bering e Boschetti – que não consegue proporcionar 

um aparato social para que as mulheres consigam sair da situação de 

violência. 

O desenvolvimento pleno do ser social se dá, cotidianamente, na luta 

política pela ampliação das políticas sociais públicas universais e de qualidade 

e pela superação da necessidade dessa política - pois o aparato abstrato das 

políticas sociais não alteram substancialmente as relações sociais - na busca 

por uma outra sociabilidade - sem exploração, dominação e opressão, na qual, 

o desenvolvimento pleno de um ser seja condição para o pleno 

desenvolvimento de todo(as). Nesse sentido, compreendemos também que o 

enfrentamento a violência contra a mulher deve ser uma tarefa social 

imprescindível para todas(os) as mulheres e homens que buscam este pleno 

desenvolvimento do ser social. 
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Apêndice 1 (apresentação) 
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Apêndice 2 (declaração) 
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Apêndice 3 (roteiro) 
 
 
 
 

Roteiro de entrevista 
 

 

 

DADOS PESSOAIS 
 

1. Qual seu nome? 
 

2. Qual sua idade? 
 

3. Qual cor a sra. se declara? 
 

4. Qual sua orientação sexual? (se relaciona com homens ou com 

mulheres?) 

5. Qual sua identidade de gênero? (se identifica com o que é colocado 

socialmente para masculino ou para o feminino?) 

6. A sra. tem filhos? Quantos? 
 

7. Quantidade pessoas que compõem a sua famíliar? 

 

 

SITUAÇÃO SOCIO-ECONOMICA 
 

1. Qual zona administrativa de Natal a sra. reside? 
 

2. Qual sua escolaridade? 
 

3. Qual sua atual situação de trabalho? Formal ou informal? 
 

4. Qual sua situação de moradia? 
 

5. Qual a renda famíliar? 
 

6. A sra. recebe algum benefício social? Ou “ajuda” familiar ou da 

comunidade? 

 

 

SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA 
 

1. A sra. poderia relatar um pouco sobre sua história de vida? 
 

2. O que a sra. pensava sobre o amor e o casamento antes de casar: E agora 

o que pensa? 
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3. A sra. poderia falar um pouco sobre alguma situação de violência que 

vivenciou? 

4. Qual sua relação com o agressor? 
 

5. Tem algum histórico de violência com os filhos? 
 

6. A violência gerou algum adoecimento para a senhora ou para algum 

familiar? 

 

 

ATENDIMENTO SÓCIO ASSITENCIAL 
 

1. Foi a senhora que buscou atendimento na “rede” socioassistencial ou foi 

outra pessoa? 

2. Quais eram suas principais necessidades? 
 

3. Houve acompanhamento com a família? 
 

4. Quais foram os encaminhamentos dados para você, para os filhos e para  

o agressor? 

5. Os serviços/benefícios/programas foram importantes para que a sra. 

saísse da situação de violência? Ou ainda permanece nesta situação? 

6. Quais foram as principais dificuldades que a sra. encontrou para o acesso 

a esses serviços? 

7. Quais são os principais problemas dos serviços? 
 

8. Hoje, qual seu desejo em relação a esta situação? 

 

 

 

 

Livre 
 

1. Gostaria   de   dizer   algo   que   considera   importante   e   que  não  foi 

perguntado? 
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Apêndice 4 (TCLE) 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAIS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 

 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 
 
 
Esclarecimentos 

 
 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Determinantes 

objetivos e subjetivos para a mulher em situação de violência acessar a “rede” 

sócio assistencial, que tem como pesquisador responsável Annamaria da Silva 

Araujo. 

Esta pesquisa pretende Tem como objetivo identificar as principais 

dificuldades e necessidades vivenciadas pelas mulheres vítimas de violência 

para acessar “a rede” sócio assistencial de atendimento a mulher em situação 

de violência; analisar os serviços existentes da “rede” sócio assistencial de 

atendimento a mulher em situação de violência na cidade de Natal/RN; verificar 

quais as condições objetivas e subjetivas de vida das mulheres em situação de 

violência e analisar a implementação da Lei 11.340/96 (Lei Maria da Penha) na 

cidade de Natal, em articulação com a “rede” sócio assistencial de atendimento 

a mulher em situação de violência. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é a necessidade de analisar 

quais são as principais dificuldades de acesso aos serviços sócio assistenciais 

pelas  mulheres  em  situação  de  violência, compreendendo  que  o  acesso a 
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estes serviços são possibilidades concretas de superar os contextos de 

violações, nos quais estão inseridas. 

Caso você decida participar, você deverá ser submetida a uma 

entrevista, na qual utilizarei um gravador de voz, que pelo presente termo 

solicita-se tal autorização. Ressaltando que será lhe  assegurado o direito de  

se recusar a responder as perguntas que cause constrangimento de qualquer 

natureza. 

Durante a realização da entrevista a previsão de riscos é mínima, ou 

seja, o risco que você corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou 

psicológico de rotina. 

Pode acontecer um desconforto de relatar situações de violências 

sofridas que será minimizado através dos serviços disponibilizados no Centro 

de Referência da Mulher Cidadã (CRMC) e você terá como benefício, assim 

como todas as mulheres usuárias do CRMC, um estudo científico que visa 

analisar as principais dificuldades e necessidades vivenciadas pelas mulheres 

vítimas de violência para acessar “a rede” sócio assistencial de atendimento a 

mulher em situação de violência. 

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a 

pesquisa, você terá direito a assistência gratuita que será prestada pelo  

CRMC. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas 

ligando para Annamaria da Silva Araujo, número 9992-5691 ou 8744-3475. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu 

consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para 

você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão 

divulgados apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo 

divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa 

pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele  

será assumido pelo pesquisador e reembolsado para você. 
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Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta 

pesquisa, você será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, telefone 

3342-5003. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a 

outra com o pesquisador responsável, Annamaria da Silva Araujo. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo  

como os dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, 

desconfortos e benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos  

os meus direitos, concordo em participar da pesquisa Determinantes objetivos  

e subjetivos para a mulher em situação de violência acessar a “rede” sócio 

assistencial, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em 

congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me 

identificar. 

 

Natal,  de  de  . 
 
 
 
 

 

Assinatura do participante da pesquisa 
 
 

 

Assinatura do pesquisador responsável 
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ANEXOS 
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Anexo 1 (declaração de anuência) 
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Anexo 2 (folha de rosto CEP) 
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Anexo 3 (Parecer CPE) 
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